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CATN 

L’actual sistema de seguretat de Catalunya s’ha construït entorn de dos grans 
components:  

• Seguretat ciutadana: 17.000 efectius de Mossos d’Esquadra i 11.000 efectius 
de Policia local. 

• Gestió d’emergències: 4.500 efectius del Cos de Bombers de la Generalitat, 
600 efectius del Cos de Bombers de Barcelona, 12.000 efectius d’ADF, 1.000 
efectius de Protecció Civil.  
- En total, 28.000 policies i 18.000 efectius per a gestió de les emergències.  
- Pressupost Seguretat i Emergències Generalitat 2015: 1.174 M€ 
 
Principals reptes: 
o  Cobrir àrees que ara són responsabilitat de l’Estat espanyol, com  

investigació de la delinqüència organitzada; terrorisme; narcotràfic; control de 
fronteres; registre d’identitat; immigració; control d’armes; medi ambient; 
intel·ligència; ciberseguretat; coordinació amb cossos policials internacionals. 

o  Els relatius a la seguretat internacional, com el control territorial i de 
fronteres; la intel·ligència; el terrorisme; la delinqüència transnacional 
organitzada; la pertinença a organitzacions internacionals; la continuïtat o 
denúncia de tractats internacionals. Molts d’aquests aspectes afecten la política 
de defensa: com protegir-se d’algunes amenaces i garantir control territorial, 
amb la creació o no d’un exèrcit. 



CATN 

El segon gran problema afecta a la forma d’organitzar els efectius de defensa, o, 
per dir-ho clarament, l’opció per la creació o no d’un exèrcit. 

El tema es planteja ara de manera ben diferent a l’habitual als segles XIX i XX. Hom 
pot optar per dos grans models, amb exèrcit o sense. Si s’optés per prescindir 
d’exèrcit a la manera convencional, es presentarien dues grans alternatives per 
organitzar la política de defensa: 

a) ampliar les funcions del Cos de Mossos d’Esquadra, fent que 
assumeixi funcions de seguretat externa i/o defensa, fet que implicaria una 
militarització parcial d’algunes unitats i efectius dels Mossos. 

b) crear una Guàrdia Nacional, amb funcions de seguretat, de gestió 
d’emergències o de defensa, autònoma, coordinada amb els altres cossos de 
seguretat.  

El segon gran model és optar per la creació d’un exèrcit. Naturalment, la 
forma concreta d’estructurar aquest exèrcit i fer-lo operatiu admet diverses 
variants. 

Un cop decidida una opció o altra (amb exèrcit - sense exèrcit) s’entraria en tots els 
casos en les decisions sobre contingents, comandament, processos de selecció, 
equipament i eventual admissió de foranes. Cal insistir, però, que les principals 
decisions s’hauran de prendre durant el procés constituent, tot i que les 
operatives i d’implementació quedaran per a després. 



CATN 

En relació a la seguretat internacional s’han de considerar quatre casos:  

1.  Respecte de les relacions transatlàntiques i els tractats amb els EUA, es 
considera que caldria manifestar formalment des del principi la voluntat de 
Catalunya de tenir relacions estretes amb els EUA i, en aquest context, 
fomentar les relacions transatlàntiques. 

2.  Quant a la pertinença a l’Organització de Seguretat i Cooperació a Europa 
(OSCE), que té un paper important en temes de mediació i protecció dels drets 
humans, hom considera que, tot i la dificultat de l’adhesió (unanimitat), cal 
manifestar l’interès de Catalunya de ser-ne membre i subscriure i aplicar els 
seus principis i acords. 

3.  Pel que fa a la pertinença a l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN), 
hom recorda els canvis de l’organització, el mecanisme d’adhesió i el seu paper 
en la creació de l’Associació per la Pau, un programa basat en les relacions 
bilaterals entre cada país i l’OTAN, on estan presents pràcticament tots els 
països europeus. Hom considera que es podria demanar i negociar la 
participació en l’Associació per la Pau i prendre la decisió sobre l’eventual 
adhesió en una fase posterior, un cop decidides en el marc del procés 
constitucional les grans opcions en matèria de defensa i de seguretat. 

4.  A propòsit de la pertinença a estructures i organismes de seguretat de la UE, es 
recorda que la pertinença, quan sigui plena, porta implícita la participació en 
alguns instruments molt importants en el terreny de la seguretat internacional, 
bàsicament intergovernamentals, com la Política Comuna de Seguretat i de 
Defensa, PCSD, part de la Política Exterior i de Seguretat Comuna.  





Article 22.  
De les forces armades  
Catalunya disposa d’unes forces armades adequades al que l’obliguen els tractats internacionals i 
proporcionades amb la situació geopolítica que l’envolta per a la defensa del territori. En tot cas, 
la despesa pública en matèria de defensa no pot superar cap any el [·%] dels pressupostos de 
l’Estat.  
Qualsevol despesa en armament no convencional està prohibida. Catalunya rebutja rotundament 
l’ús d’armes nuclears, biològiques i químiques, així com les armes destinades a matar 
indiscriminadament i totes les prohibides per tractats internacionals.  
Qualsevol altra despesa en armament ha de ser aprovada pel Parlament.  
Es prohibeix expressament la participació de les forces armades fora de les fronteres de l’Estat, 
excepte en missions humanitàries concretes o bé sota mandat de l’ONU quan així s’escaigui.  
Cap ciutadà no pot ser obligat en contra de la seva voluntat a prestar serveis a l’Estat que 
impliquin l’ús o tinença d’armes.  

 

PROPOSTA CONSTITUCIÓ GRUP SANTIAGO VIDAL 



Relacions exteriors  
 
Article 85  
 
Catalunya nació de pau 
 
1. Catalunya és territori lliure d’exèrcit i forces armades, llevat de la policia pròpia (Mossos 
d’Esquadra) encarregada de la seguretat pública.  
 
2. Els valors suprems que l’Estat republicà ̀ vol transmetre a la resta de pobles del món, són la 
justícia social, la cultura, la pau, la lluita contra la pobresa, la protecció del medi ambient, la 
solidaritat, la cooperació ́ internacional, el desenvolupament sostenible, i la igualtat en drets i 
deures de tots els éssers humans.  

PROPOSTA CONSTITUCIÓ GRUP ORIOL VIDAL 



Article 59  
 
Cap de l’Executiu  
 
Com a cap del Poder Executiu de Catalunya, el President de la Generalitat: 
 
a)  Ostenta la màxima representació ́ de la Generalitat a l’interior de Catalunya. 
b)  Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària, d’acord amb la Constitució i les lleis. 
c)  Dirigeix la política interior i exterior de Catalunya. 
d)  Dirigeix l’acció ́ de la Generalitat, i la seva Administració ́. 
e)  En tant que comandant suprem de les Forces Armades de Catalunya, que són una part de 

la Generalitat, dirigeix la defensa de Catalunya i l’acció́ de l’Administració́ militar de la 
Generalitat. 

f)  Negocia i signa els Tractats internacionals, sens perjudici de la necessària ratificació ́ pel      
Parlament de Catalunya. 

g)  Exerceix la resta de funcions que determinin les lleis.  

 

PROPOSTA CONSTITUCIÓ GRUP JOAN FONOLLOSA 





El model de seguretat armada es fonamenta en una seguretat “sobreposada” a la societat que ha 
de protegir, sense comptar amb la seva participació activa. En els conflictes internacionals s’aplica 
la lògica d’encerclar per assetjar o per defensar territoris i governs; els combatents i les poblacions 
respectives quasi sempre ens surten malparats.  
 
El model de seguretat humana parteix d’una seguretat integrada en el mateix teixit social; és la 
solidesa d’aquest teixit social la que fa la societat forta i segura. Una societat equilibrada, justa, 
cohesionada, ben estructurada, capaç de generar adhesió, sentit de pertinença i de comunitat, és 
una societat més segura interiorment i molt més difícil de penetrar i de dominar exteriorment que 
no pas una societat fràgil, desigual, amb bosses de marginació, per molt que tingui unes forces 
ben armades per aguantar-la i protegir-la.  
 
Aquest segon model resulta molt menys costós i arriscat en tots els aspectes i reporta beneficis 
directes a la mateixa societat. Mentre la seguretat armada protegeix específicament l’estructura 
de l’Estat, la seguretat humana mira la ciutadania com a subjecte fonamental de protecció. 
 
Catalunya té un bon potencial i una experiència significativa per contribuir a la seguretat i la pau 
mundials. La participació en polítiques i institucions de seguretat europees (PESC, OSCE...) no 
obliga a contribuir-hi militarment. Es poden acordar altres formes de cooperació i d’intervenció 
civils, diplomàtiques, policials, judicials... que aportin molt més valor que el que pugui aportar un 
improvisat exèrcit català de 20.000 efectius en una Europa amb un excedent de 1.200.000 soldats. 

SEGURETAT ARMADA VS SEGURETAT HUMANA 
  Seminari Estat de Pau gener 2016 



El La força de la Protecció i la Defensa Civils és dissuasiva, perquè realitza les seves accions de 
resistència en tots els espais i aspectes, ja siguin socials, econòmics, polítics o psicològics i utilitza 
l’estratègia, els mètodes i els mitjans tradicionals de la lluita no violenta, adaptats a les 
circumstàncies i a la situació específica del moment, com: 
 
q  la no cooperació en tot allò que beneficia o reforça l’ocupant 
q  la desobediència civil que desafia les lleis, les ordres o les directives emeses per l’ocupant 
q  l’obstrucció dels sistemes funcionals de comunicació i logístics, amb protestes, manifestacions, 

vagues generals, locals, sectorials, de treball lent, etc.; 
q  el boicot amb aïllament social dels invasors i dels col·laboradors, el rebuig d’adquirir productes 

i equipaments del seu país 
q  els bloquejos per dificultar els accessos a tota mena de transport i als serveis bàsics 
q  el sabotatge (sense produir víctimes humanes). Robar, inutilitzar i obstaculitzar instal·lacions, 

recursos bàsics o operatius; 
q  l’actuació del serveis paral·lels de governi d’administració a l’ombra, la dels mitjans 

d’informació de tot tipus i la de serveis de contrainformació propis. 

PROTECCIÓ I DEFENSA CIVIL 
  Seminari Estat de Pau gener 2016 
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Material aproximat: 
 
q  2.500 blindats 
q  400 avions 
q  25 vaixells 






