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El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya en la 
sessió ordinària del dia 14 de juny aprova per majoria el següent 
 
INFORME 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Transcorreguts vint-i-cinc anys d’ençà de l’aprovació de l’Estatut 
d’autonomia pot fer-se’n un balanç positiu atès que ha suposat la 
recuperació de les institucions pròpies de Catalunya, el 
desenvolupament de l’autogovern i ha fet que Catalunya s’identifiqui 
arreu amb valors de convivència, de pau, de progrés econòmic i de 
cohesió social. 
 
Amb tot, s’han produït canvis profunds a tots els nivells i han sorgit 
necessitats noves que plantegen reptes als que cal donar resposta. 
Fenòmens com la globalització i el canvi tecnològic, la nova 
immigració, el procés de construcció europea i el desenvolupament 
de la societat del coneixement, justifiquen la necessitat d’assumir 
noves competències i noves funcions ja que les decisions que 
afecten els interessos i els drets dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya han de poder comptar amb la intervenció de la 
Generalitat. 
 
Cal, per tant, fer un replantejament de l’actual Estatut per adaptar-lo 
a les noves realitats socials amb l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans i ciutadanes a través de la consolidació d’un 
model social que garanteixi la igualtat de drets i d’oportunitats, i faci 
plena realitat l’Estat del Benestar a Catalunya. 
 
Cal augmentar l’autogovern per potenciar entre d’altres, el reequilibri 
territorial, promoure el desenvolupament sostenible, millorar la 
participació democràtica i fomentar un poder més compartit amb els 
ciutadans i amb les institucions que els són més properes, com els 
ajuntaments.   
 
En aquesta línia, és necessari que es reconegui el caràcter 
plurinacional d’Espanya i que les diverses realitats socials i 
econòmiques que hi ha a l’Estat puguin tenir un tractament 
diferenciat fugint de visions uniformitzadores. 
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La Generalitat de Catalunya ha d’esdevenir l’Administració única de 
Catalunya, entesa com a administració ordinària que concentra les 
facultats executives llevat d’aquelles imprescindibles per a l’Estat, la 
qual cosa possibilitaria la simplificació de les estructures 
administratives, evitaria duplicitats i es guanyaria, sobretot en 
eficiència.  
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Així mateix, s’ha d’institucionalitzar la presència i participació de la 
Generalitat en la Unió Europea, especialment en totes aquelles 
matèries que incideixen en l’exercici de les seves competències. 
 
En qualsevol cas, la reforma ha de generar un consens social i 
polític sòlid i ha de respectar el procediment previst tant per l’Estatut 
com per la Constitució.  
 
 
BALANÇ DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA VIGENT 
 
Des de l’aprovació de l’actual Estatut s’ha avançat en l’ampliació de 
les competències i la millora de la capacitat d’autogovern de 
Catalunya, però la concurrència de diferents factors ha impedit el 
desenvolupament ple de les possibilitats previstes per l’Estatut.  
 
Així, la manca de consens en el si de la Comissió Mixta constituïda 
per l’Administració de l’Estat i la Generalitat per tal de negociar les 
transferències dels serveis vinculats a les competències assumides 
per la Generalitat, ha impedit un major desenvolupament de 
l’Estatut. En aquest sentit, entre d’altres, cal esmentar la gestió de 
l’afiliació, les altes i baixes a la Seguretat Social, l’ampliació de 
funcions i mitjans en matèria de promoció pública de l’habitatge, les 
beques i els ajuts a l’ensenyament no universitari i universitari, la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària a Catalunya o les conques hidrogràfiques. 
 
D’altra banda, l’exercici expansiu de les competències estatals ha 
fet que en ocasions les competències autonòmiques s’hagin vist 
afectades i limitades en el seu desenvolupament. Així, a través de 
lleis de bases i lleis orgàniques s’ ha envaït, retallat i desnaturalitzat 
molt sovint el contingut de les competències autonòmiques. Altres 
factors que han impedit la millora de l’autogovern català han estat la 
insuficiència tant de la reforma de l’Administració de l’Estat com de 
la descentralització política, que són aspectes bàsics de l’Estat de 
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les autonomies. Un clar exemple és la situació de l’administració de 
justícia a Catalunya. C 
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Amb tot, en ocasions han estat la pròpia Generalitat i el Parlament 
de Catalunya els que no han realitzat el desplegament normatiu de 
l’Estatut. Així doncs, casos com la llei electoral per a les eleccions 
catalanes (art. 31.1 EAC); el desenvolupament general de la 
legislació bàsica estatal en matèria educativa (art. 15 EAC) o 
l’ordenació del sector industrial (art. 12.1.2 EAC) i la recerca (art. 9.7 
EAC) han estat possibilitats de millora en l’autonomia que finalment 
no s’han assolit.   
 
Així doncs, la recuperació plena de totes les competències de la 
Generalitat ha de ser un dels objectius del nou Estatut. 
 
 
MILLORA I AMPLIACIÓ COMPETENCIAL 
 
Les modificacions estatutàries s’han de produir en clau d’utilitat per 
a la gent, d’aquí que l’ampliació dels drets i la millora de les 
condicions de vida i de  treball siguin la raó principal de la reforma 
de l’Estatut. 
 
La Generalitat ha d’ésser un actor principal en el foment de l’activitat 
econòmica de Catalunya fent de la formació i la innovació 
tecnològica els motors per la creació d’ocupació de qualitat i per la 
competitivitat de les empreses, per tal de facilitar l’avenç d’una 
economia catalana basada en el coneixement.  
 
En aquesta línia, cal configurar un Estat del Benestar en el ple sentit 
del concepte a través del seu reconeixement estatutari. En aquests 
moments, ens trobem davant d’un repte i d’una oportunitat 
immillorable per a renovar-lo i apropar aquesta articulació a les 
diferents realitats de la ciutadania de Catalunya.  
 
Per aquest motiu, plantegem que el nou text declari expressament i 
amb claredat que l’actuació dels poders públics a Catalunya haurà 
de desenvolupar-se sempre en l’àmbit i sota els principis del que 
s’ha entès a Europa com a Estat de Benestar.  
 
El nou Estatut ha de permetre, en definitiva, la definició de l’Estat 
del Benestar a Catalunya en el que els salaris, les pensions, les 
beques i les prestacions socials estiguin d’acord amb el cost de la 
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vida i amb el model de benestar que, lliurement, amb concertació 
social i amb càrrec als nostres impostos, decidim mantenir. C 
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En conseqüència és necessari reforçar els eixos fonamentals de 
l’Estat del Benestar i, molt particularment, tot allò que fa referència a 
les previsions en matèria social. L’Estat del Benestar no és un 
paradigma eteri, sinó que ha de comportar efectes clars en la 
quotidianitat de la ciutadania. Per tal de dotar de contingut pràctic a 
aquesta consagració estatutària, és necessari explicitar en el propi 
text un conjunt de principis, drets, instruments i polítiques que 
configurin un àmbit de garanties per a la ciutadania.  
 
Així, es proposa incorporar a l’Estatut una Carta de drets econòmics 
i socials, entre els que cal destacar: 
 

- El dret al treball i a l’ocupació estable, amb condicions de seguretat. 
 

- El dret dels treballadors a la participació en l’empresa. 
 

- El dret a la llibertat d’empresa. 
 

- El dret a la formació al llarg de tota la vida. 
 

- La integració de la dona  en igualtat de drets. 
 

- L’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 

- El dret a un habitatge digne. 
 

- El dret a l’educació i a la protecció de la salut. 
 

- La igualtat de drets de ciutadania per a les persones immigrades. 
 

- La protecció contra la pobresa i l’exclusió social i el dret a una renda 
garantida de ciutadania. 
 

- El dret a la protecció davant de situacions de dependència. 
 

- El dret a uns serveis públics de qualitat. 
 

- El dret a la mobilitat sostenible. 
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- El dret a un territori equilibrat en un medi rural i agrícola sostenible 
socialment i ambientalment. 
 
D’altra banda, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ha de ser el text 
de referència per a tots els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, 
definint aquest concepte de “ciutadania” d’acord amb aquell principi 
que entén que és ciutadà qualsevol que visqui i treballi a Catalunya 
sense diferenciar el seu origen, ni geogràfic ni de cap altre tipus. 
Tots  els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han de poder gaudir 
dels drets i deures que l’Estatut els atorga i els poders públics han 
de vetllar per a què així sigui. 
 
És en aquest sentit que el dret a la ciutadania catalana s’ha de 
poder exercir en la lliure participació cívica, social i política de les 
persones que viuen a Catalunya que és la garantia de la sobirania, 
democràcia i llibertat del poble català, amb l’únic requisit de 
l’empadronament i la fixació de la residència estable en un municipi. 
Les institucions catalanes, i el seu marc jurídic, han de permetre i 
garantir aquest dret que promou la solidaritat, la convivència i la 
diversitat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
Entre els principis rectors de l’actuació dels poders públics, la 
participació ha d’esdevenir un eix transversal que regeixi la 
formulació de les decisions públiques. Tota institució ha de tenir 
entre els seus objectius aprofundir en la democràcia, tant la 
representativa com la participativa. Aquest principi general haurà de 
trobar translació en cadascuna de les polítiques concretes i alhora, 
suposarà una garantia per als ciutadans en el moment d’exigir un 
determinat comportament dels poders públics.  
 
Considerem imprescindible que l’Estatut reculli, com ho fa la 
Constitució, el paper dels agents socials, en especial les 
organitzacions sindicals i  empresarials més representatives, i doti 
de la naturalesa institucional que es mereix el Consell de Treball 
Econòmic i Social de Catalunya. 
 
Les institucions comunitàries i d’altres ens internacionals han fet un 
gran esforç en aquest sentit i han generat tota una doctrina al 
voltant de quins han de ser els drets de la ciutadania dels estats 
membres. Aquests textos han d’esdevenir els mínims que cal 
ampliar per tal d’apropar Catalunya a la realitat dels estats més 
avançats en matèria social i dels que encara es troba lluny.  
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La Generalitat ha d’esdevenir l’Administració única a Catalunya i ha 
de tenir capacitat d’actuació sobre totes les polítiques socials i 
laborals que afecten el conjunt dels ciutadans i ciutadanes. Tal com 
s’ha dit abans, la manca de possibilitats de participació en 
l’elaboració de les normes de caire estatal per part de les 
Comunitats Autònomes a través d’una veritable cambra de 
representació territorial ha escurçat l’autonomia de decisió que 
l’actual marc constitucional podria permetre. 
 
El nou Estatut ha de concretar aquest model d’Administració pública 
per garantir la proximitat i l’eficiència en la prestació de serveis. 
 
No obstant això, el nou Estatut ha d’incorporar el principi de 
subsidiarietat en l’articulació de la xarxa institucional ben travada 
territorialment, de forma que eviti el perill d’un nou centralisme 
ineficaç i insolidari i d’altra banda, situacions de duplicitat que 
provoquen un increment de la despesa pública en detriment de la 
millora dels serveis. 
  
Cal constatar el dèficit que Catalunya pateix actualment  tant 
d’infrastructures com de capital públic motivat per l’acció combinada 
o individual de factors que han provocat una situació estructural 
d’endarreriment en l’execució dels principals projectes i que  
compromet seriosament la competitivitat de les empreses i de 
l’economia catalana. Aquests factors són la manca de definició i 
consens en els projectes; la manca de dotació pressupostària; la 
manca de coordinació administrativa i, finalment, la manca de 
capacitat de decisió estratègica des de l’àmbit català. 
 
La Generalitat ha de tenir capacitat de decisió estratègica per 
garantir un desenvolupament sostenible. Per tant, cal que tingui 
competències de planificació i d’execució sobre les infrastructures 
bàsiques pel bon funcionament de l’activitat econòmica: les 
infrastructures de transport, de subministrament energètic, de 
telecomunicacions i les hidràuliques. 
 
Pel que fa a les polítiques de recerca, desenvolupament i innovació 
es planteja la necessitat de disposar de més recursos per invertir i 
més capacitat i autonomia en el marc de la política fiscal i en la 
canalització, la tramitació i concessió dels ajuts econòmics 
disponibles en matèria de recerca, desenvolupament i innovació.  
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En relació amb les polítiques de cooperació regional és necessari 
establir un estret marc de cooperació econòmica i empresarial, 
administratiu i institucional entre Catalunya i les regions que 
constitueixen l’arc mediterrani.  
 
Un aspecte essencial per fer front a aquestes millores és la reforma 
del model de finançament. Detectats i avaluats els dèficits més 
notoris de l’actual sistema de finançament, que condicionen i 
lesionen notablement el marge de maniobra pressupostària del 
Govern de Catalunya, el disseny del nou model haurà de definir-se 
sota la premissa bàsica que la seva estructura i naturalesa 
permetés la generació dels recursos financers necessaris per 
garantir el desenvolupament de polítiques entre d’altres, socials, 
econòmiques, industrials i alhora fes plausible el desenvolupament 
d’una política fiscal que esdevingués una eina eficaç al servei 
d’aquestes mateixes polítiques. 
 
L’assoliment d’aquesta nova estructura de finançament, amb una 
major –i més diversificada- capacitat normativa i una més gran 
autonomia financera, és un dels elements bàsics i necessaris per 
assegurar l’articulació d’un model en el que els ciutadans de 
Catalunya, contribuents nets en l’actualitat al finançament de l’Estat, 
puguin percebre de forma nítida la relació que s’estableix entre 
l’esforç fiscal que realitzen i les contraprestacions que reben a 
canvi.  
 
Incidint en aquest element essencial, és convenient reiterar i 
emfatitzar que per garantir la seva viabilitat és necessari que la 
Generalitat disposi de capacitat normativa per tal de poder 
desenvolupar polítiques fiscals dins del marc constitucional que 
siguin eines eficaces de progrés econòmic. Anàlogament, com a 
mesura de simplificació administrativa, és aconsellable l’existència 
d’una Administració o Agència Tributària única a Catalunya i que es 
garanteixi a tot l’Estat una interpretació uniforme (amb unitat de 
criteris per totes les agències tributàries) de la normativa d’àmbit 
estatal.  
 
Per això la reforma de l’Estatut haurà de contemplar una millora del 
model de finançament, en la línia del concert econòmic, que des de 
la perspectiva de l’equilibri entre l’esforç fiscal i les prestacions als 
ciutadans, resolgués el desequilibri en relació amb els ingressos per 
càpita que rep la Generalitat, és a dir contribuir segons el seu PIB i 
rebre en funció de la seva població. 
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DESENVOLUPAMENT DEL MARC CATALÀ DE DRETS 
SOCIALS 
 
La reforma de l’Estatut ha de tenir com a objectiu avançar en la 
construcció nacional de Catalunya a partir de l’ampliació dels drets 
de ciutadania com a garantia de cohesió social i de 
desenvolupament econòmic. 
 
La Generalitat ha de reconèixer i emparar els drets socials de 
ciutadania que configuren l’Estat del Benestar, assumint  com a 
pròpies les característiques fonamentals del model social europeu. 
 
En l’actualitat, són dos els factors que conflueixen i que fan 
recomanable establir uns principis i uns drets públics per a 
Catalunya. En primer lloc, l’Estatut vigent arrossega les limitacions 
de l’autogovern, sobretot pel que fa a qüestions socials i laborals. 
En segon lloc, els canvis i l’aparició de noves necessitats plantegen 
nous reptes als que cal donar resposta. 
 
Els poders públics han de garantir el ple exercici dels drets a 
l’educació, la sanitat, la protecció social i l’habitatge, aprovant i 
aplicant les polítiques necessàries. Determinats drets de contingut 
prestacional han de quedar recollits al text estatutari, i no només 
com a enunciats declaratius d’intencions, sinó com a veritables 
mandats que habilitin i, alhora, impedeixin la inhibició dels poders 
públics. 
 
Els drets anteriorment esmentats poden donar lloc a una sèrie de 
polítiques articulades a través de diversos instruments que 
garanteixin la protecció de les persones dependents i que recullin 
les noves necessitats o a l’establiment d’un sistema de protecció 
social que afavoreixi la inclusió (complements de pensions, renda 
garantida de ciutadania, etc), tot plegat sota les directrius reflectides 
en el text estatutari.  
 
Per tant, l’Estatut ha de vincular la Generalitat per a què 
desenvolupi les seves competències en aquestes matèries i atengui 
les seves responsabilitats de la manera més aprofundida possible.  
 
Igualment, l’Estatut ha de vetllar per a què els serveis bàsics per a 
la comunitat  romanguin a l’esfera pública, a través del 
reconeixement del suport pressupostari i institucional adient a 
aquests serveis, garantint la seva universalitat i igualtat d’accés. 
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L’Administració única, sota l’aplicació del principi de subsidiarietat, 
és la millor garantia per a la prestació d’uns serveis en què la 
proximitat és un component clau per a la seva eficàcia i eficiència.   
 
L’Estatut ha d’incorporar  la defensa de la igualtat de drets i 
oportunitats per homes i dones i situarà com a objectiu  l’eradicació 
de la violència de gènere. 
 
El dret a l’educació, a la formació de la persona i en el lloc de 
treball 
 
L’educació és essencial per a la formació de les persones en els 
valors de la llibertat, la democràcia, la tolerància i el respecte als 
drets i llibertats fonamentals. En qualsevol estat avançat l’educació 
és una de les prioritats fonamentals de les accions de govern. 
 
Per a garantir un model competitiu basat en el coneixement la 
formació juga un paper fonamental. El dret a la formació continua de 
la persona i en el lloc de treball és fonamental per a l’adaptació de 
les persones a un mercat de treball que cada dia més requereix 
d’habilitats d’aprenentatge i d’adaptació al canvi permanent. 
 
Catalunya disposa actualment d’un espai competencial que habilita 
els poders públics per al desplegament d’una política educativa: 
l’article 15 de l’Estatut actual estableix que “és competència plena 
de la Generalitat la regulació i administració de l’ensenyament en 
tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats”. 
 
L’Estatut ha d’articular un model educatiu per Catalunya, obert i 
participatiu, que aposti clarament per l’ensenyament que garanteixi 
el principi d’igualtat  d’oportunitats en base l’actual model públic i 
que estableixi el paràmetre de qualitat que després haurà de ser 
respectat pels governs. La qualitat del sistema requereix la seva 
adaptació als nous reptes plantejats per les noves tecnologies.  
 
Cal tenir present el repte pendent de l’educació de 0 a 3 anys 
(període que també és d’educació i socialització), que s’ha de 
garantir a través de l’oferta de les places públiques necessàries.  
 
L’Estatut ha d’articular un model d’universitat definit com universitat 
científica, crítica i de qualitat, vinculada a la realitat socioeconòmica 
de Catalunya i afavoridora d’un creixement de qualitat i sostenible. 
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Ha de ser, per tant, un servei públic obert a tots els ciutadans i 
ciutadanes que vulguin accedir a estudis superiors, sense cap 
discriminació, incloses les raons econòmiques.  
 
L’Estatut ha de garantir l’autonomia universitària i un model 
d’universitat democràtica, amb veu i vot per als col·lectius que la 
formen, i en què els consells socials esdevinguin una veritable eina 
d’interacció entre universitat i societat. 
 
Finalment, i davant la necessitat que l’educació i la formació tinguin 
més implicació en el món laboral, l’Estatut ha de reflectir l’obligació 
dels poders públics de fomentar i garantir la formació de les 
persones al llarg de tota la vida, a través de la integració dels tres 
subsistemes de la formació professional (reglada, ocupacional i 
contínua), i del reconeixement de les competències professionals 
adquirides a través de l’experiència laboral i l’aprenentatge no 
formal.  
 
El dret a la salut 
 
El dret a la protecció de la salut requereix una política sanitària que 
garanteixi una assistència sanitària pública i universal i de qualitat; 
prioritat en la promoció de la salut i en la prevenció de la malaltia; 
accés i prestacions sanitàries en condicions d’igualtat efectiva; 
superació dels desequilibris socials i territorials i participació 
comunitària activa en la formulació de la política sanitària i en el 
control de la seva execució.  
 
En aquest sentit, l’Estatut ha de reflectir l’obligació dels poders 
públics de garantir que la sanitat arribi a tots els ciutadans i les 
ciutadanes de Catalunya sense distingir el seu origen, així com al 
desenvolupament d’una política decidida d’ampliació de les 
prestacions sanitàries i de mesures de promoció de la salut i 
prevenció de la malaltia, impulsant la detecció dels factors de risc 
dels problemes de salut més importants. 
 
D’altra banda, un sistema sanitari de qualitat demana un compromís 
de desenvolupament d’una millor atenció sanitària.  
 
L’Estatut ha de garantir la participació social en la formulació de la 
política sanitària i en el control de la seva execució, apostant per un 
model de gestió amb participació dels agents socials en els òrgans 
de govern de les institucions sanitàries públiques. 
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Cal replantejar el model de finançament i millorar la gestió de la 
sanitat per donar resposta a les necessitats presents i futures, com 
ara les derivades d’una piràmide demogràfica més envellida a 
Catalunya en relació a la mitjana estatal, i de l'assistència a 
persones usuàries de fora de Catalunya.  
 
 
Protecció social 
 
Catalunya té necessitats socials específiques en relació a les de la 
resta de l’Estat; igualment, aquestes necessitats no són homogènies 
en la seva composició territorial. L’atur no afecta amb la mateixa 
incidència ni és del mateix tipus a totes les comunitats autònomes ni 
tampoc presenten els mateixos indicadors d’ocupació tots els 
municipis de Catalunya. De la mateixa manera, tampoc la 
composició social i demogràfica és la mateixa arreu.  
 
En conseqüència, l’Estatut ha de preveure la creació d’un sistema 
de protecció social català, descentralitzat a nivell territorial, que 
integri totes les polítiques i prestacions existents, i que respongui a 
les necessitats actuals de la població i del territori. El Govern ha de 
poder i ha d’estar obligat a desenvolupar polítiques de protecció 
social pròpies, i és per això que l’Estatut ha d’habilitar explícitament 
les institucions catalanes a desenvolupar mecanismes 
complementaris per a qualsevol tipus de prestació social.  
 
El text estatutari ha de preveure, igualment, la revisió de les 
prestacions socials.  
 
Cal que el nou Estatut incorpori plenes competències per constituir 
un sistema integral de protecció contra la pobresa i l’exclusió social, 
que reconegui el dret a una renda garantida com a dret de 
ciutadania i que contempli un sistema integral d’atenció  a les 
persones dependents.   
 
El dret a l’habitatge  
 
L’habitatge és un pilar fonamental per al desenvolupament de les 
persones que, tanmateix, ha quedat desplaçat per altres polítiques, 
com les destinades a satisfer el dret a l’educació, l’ocupació o el 
lleure. A més, a diferència d’altres zones d’Europa, aquí les 
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polítiques d’habitatge han tendit a afavorir més l’oferta que la 
demanda. 
 
L’Estatut ha de mandatar als poders públics a garantir un habitatge 
digne per a tothom que no en gaudeixi, a través de l’establiment 
d’una  política integral d’habitatge que s’adapti a les necessitats 
socials i territorials, i faciliti al conjunt dels ciutadans l’accés a 
aquest bé de primera necessitat a preus realment accessibles. 
 
Tanmateix, les realitats territorials i col·lectives són diferents, de 
manera que es fa imprescindible combinar la perspectiva i els 
mitjans globals amb el tractament de les especificitats del qui i l’on. 
En conseqüència, és necessària una política global i integrada, que 
alhora actuï de forma segmentada sobre els col·lectius que 
presenten especials dificultats, així com sobre les especificitats del 
territori. 
 
Igualment, ha de reflectir-se al text estatutari l’obligació dels poders 
públics d’evitar l’especulació immobiliària i el desaprofitament dels 
habitatges, d’impulsar la generació de sòl públic que doni resposta a 
les necessitats de la població, així com incrementar l’habitatge de 
protecció oficial i desenvolupar l’habitatge públic de lloguer. 
 
Immigració 
 
La Generalitat de Catalunya ha de gaudir de competències en 
matèria d’immigració per tal de dissenyar una política d’immigració 
àgil i flexible dirigida a captar recursos humans de l’exterior amb un 
nivell de qualificació adequat a les necessitats efectives, presents i 
futures, del mercat de treball i a afavorir la integració i la igualtat de 
drets i deures de les persones immigrants en un marc legal més 
adequat. 
 
D’altra banda, s’ha de reconèixer a la Generalitat la competència en 
l’aprovació i gestió dels plans d’acollida i d’integració social i laboral 
i s’ha d’aprovar una Llei electoral catalana que inclogui el dret de vot 
de les persones immigrants legalment establertes. 
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DESENVOLUPAMENT DEL MARC CATALÀ DE RELACIONS 
LABORALS 
 
És innegable l'existència a Catalunya d'una realitat econòmica i 
social específica que permet defensar un marc propi de relacions 
laborals que es defineix sobre els següents elements: un component 
socioeconòmic, un entramat productiu, l’empresariat, l’entorn 
geogràfic i de comunicacions, les relacions laborals i la negociació 
col·lectiva, la resolució de conflictes laborals, l’exercici del diàleg 
social i les fonts del dret.  
 
Aquesta realitat, que ha anat configurant-se a través dels acords 
entre els agents socials, de la creació d’instruments per part del 
Govern (SOC) i de la concertació amb els agents socials (TLC) 
entre d’altres, ha de ser dotada d’un reconeixement estatutari que 
garanteixi tant el compromís dels poders públics com la participació 
efectiva dels agents socials.   
 
L’Estatut ha de reconèixer els tres pilars del marc català de 
relacions laborals: l’ampliació de competències, el desenvolupament 
de la negociació col·lectiva i el reforçament de la concertació social. 
 
L’Estatut ha de garantir la plena capacitat executiva i de 
desenvolupament normatiu de la Generalitat en matèria laboral i de 
Seguretat Social per tal d’adequar la normativa aplicable a les 
característiques socioeconòmiques i laborals de Catalunya tot 
incorporant les directives de la Unió Europea.  
 
En aquesta línia, la Generalitat ha d’esdevenir competent a 
Catalunya en aquests àmbits i, específicament, en matèries com la 
inscripció, afiliació i cotització a la Seguretat Social, el 
reconeixement i gestió de les prestacions de la Seguretat Social i 
d’atur, la salut laboral, les polítiques d’ocupació, el calendari laboral i 
la immigració.  
 
D’altra banda, cal fer efectiva la transferència de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social i s’ha de potenciar el Tribunal Laboral de 
Catalunya com a òrgan de resolució de conflictes laborals.  
 
L’Estatut ha de reconèixer i potenciar el paper del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya com a òrgan consultiu i 
assessor del Govern i com a fòrum de debat i afavoridor del 
consens entre els agents socials i econòmics.  
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El segon pilar en el que s’ha de basar el marc català de relacions 
laborals i que l’Estatut ha de potenciar és una negociació col·lectiva 
que doni resposta al caràcter heterogeni del teixit productiu català i 
als seus trets específics afavorint els convenis de Catalunya, tot 
garantint el reconeixement del principi d’autonomia de les parts 
legitimades en la determinació de les unitats de negociació dels 
convenis col·lectius.  
 
Finalment, l’Estatut ha de reconèixer el tercer dels pilars: la 
importància de la concertació social i dels agents socials i 
econòmics, no només en l’àmbit de les relacions laborals sinó 
també en tot allò que fa referència a les polítiques socials. En 
aquest sentit, l’Estatut ha de garantir la seva participació 
institucional. 
 
CONCLUSIONS 
 
L’actual situació social i econòmica de Catalunya fa necessari 
replantejar l’Estatut d’Autonomia en vigor, tot i que el balanç dels 
vint-i-cinc anys de vigència d’aquest és positiu. El replantejament és 
necessari tant per donar resposta als canvis i les noves necessitats 
que deriven de fenòmens com la Unió Europea, la globalització, el 
canvi tecnològic, la immigració..., com per superar les recents 
dinàmiques uniformitzadores i centralistes resultants de l’exercici 
expansiu de les competències estatals. 
 
El nou Estatut ha d’incloure el reconeixement de l’Estat del Benestar 
assumint com a propis els trets fonamentals del model social 
europeu. Aquest reconeixement s’ha de fer efectiu a través de la 
regulació d’un conjunt de principis, drets, instruments i polítiques - 
incloses determinades prestacions en base al cost de la vida a 
Catalunya -, que permetin la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans i ciutadanes i la consolidació d’un model social que 
garanteixi la igualtat de drets i d’oportunitats. En aquesta línia, es 
proposa la inclusió a l’Estatut d’una Carta de drets econòmics i 
socials, de la que n’ha de ser titular tota la ciutadania catalana.  
 
L’objectiu del nou Estatut ha de ser avançar en la construcció 
nacional de Catalunya a partir de l’ampliació dels drets de 
ciutadania com a garantia de cohesió social i de desenvolupament 
econòmic. El marc català de drets socials s’ha de basar en els drets 
a l’educació i a la formació continuada, el dret a la sanitat, la 
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protecció social i l’habitatge, sense oblidar la integració transversal 
del fenomen de la immigració en tots els nivells dins del marc legal. 
  
L’Estatut ha d’augmentar l’autogovern i ha d’articular la participació 
de Catalunya en el context socioeconòmic de l’Estat espanyol i la 
Unió Europea. D’altra banda, ha de definir un model d’Administració 
pública que identifiqui la Generalitat com a competent, en les seves 
diferents vessants (laboral, tributària...), per garantir la màxima 
proximitat i eficiència en la prestació de serveis. 
 
L’Estatut ha de preveure un nou model de finançament que permeti 
generar i disposar dels recursos financers necessaris per garantir el 
ple desenvolupament de les competències que corresponen a la 
Generalitat. En aquesta línia, Catalunya ha de disposar de capacitat 
normativa per desenvolupar polítiques fiscals dins del marc 
constitucional que siguin eines eficaces pel progrés econòmic.  
 
A més, l’Estatut li ha de reconèixer capacitat de decisió estratègica 
per pal·liar el dèficit actual en infrastructures i garantir un 
desenvolupament sostenible. 
 
La Generalitat ha d’ésser un actor principal en el foment de l’activitat 
econòmica de Catalunya fent de la formació i la innovació 
tecnològica els motors per la creació d’ocupació de qualitat i per la 
competitivitat de les empreses, per tal de facilitar l’avenç d’una 
economia catalana basada en el coneixement. 
 
L’Estatut ha de contenir els pilars bàsics del marc català de 
relacions laborals. En aquest sentit, ha de reconèixer la plena 
capacitat executiva i de desenvolupament normatiu de la Generalitat 
en matèria laboral i de Seguretat Social per tal d’adequar la 
normativa aplicable a les característiques socioeconòmiques i 
laborals de Catalunya; ha de vetllar pel desenvolupament d’una 
negociació col·lectiva que afavoreixi els convenis d’àmbit català i 
doni resposta al caràcter heterogeni del teixit productiu català i als 
seus trets específics i, finalment, ha de reforçar la concertació social 
i la presència dels agents socials i econòmics, no només en l’àmbit 
de les relacions laborals sinó també en tot allò que fa referència a 
les polítiques socials.  
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En tot cas, el procés de reforma de l’Estatut ha de fonamentar-se en 
un consens social i polític sòlid i respectuós dels procediments 
previstos per l’Estatut i la Constitució. 
 
 
 
Barcelona, a 14 de juny de 2004 
 
 
 

 
 
 

El president     La secretària executiva 
Rafael Hinojosa i Lucena   Teresita Itoiz i Cruells 
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