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PER A UN ENFORTIMENT DE LES RELACIONS PSOE-PSC 

Preàmbul 

Al juliol de 1978, els tres partits socialistes a Catalunya es van fusionar en l'actual Partit dels 

Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) subscrivint el Protocol d'Unitat Socialista. D'aquesta 

manera naixia una aliança dels socialistes catalans amb els socialistes de tota Espanya amb 

vocació de permanència. 

El socialisme a Catalunya s'expressa i s'articula des de llavors a través del PSC, i aquest i el 

PSOE es relacionen de manera federal i fraternal per a la consecució dels objectius socials i 

electorals compartits. 

Després de la Unitat Socialista, la història del socialisme a Espanya ha estat una història 

d'èxits i conquestes en què el socialisme català ha tingut sempre un paper destacat i ha 

permès una relació fluida i lleial entre els dos partits. 

Han estat nombroses les accions conjuntes, els objectius compartits, els compromisos 

adquirits, el trajecte en comú que PSOE i PSC han mantingut al llarg dels últims 39 anys; una 

època també, que ha coincidit amb el major període de democràcia i desenvolupament a 

Espanya de la nostra història recent. Hem sabut impulsar i acompanyar l'evolució de la 

societat catalana i espanyola al llarg de les últimes dècades, aconseguint objectius i 

aconseguint noves cotes de democràcia, progrés i modernitat. 

És precisament aquesta evolució, que també s'ha donat tant al PSC com al PSOE, en el seu 

sistema de treball, en el seu funcionament intern i en els seus objectius, el que permet, 

gairebé 40 anys després de la seva signatura i partint del Protocol d’Unitat del 1978, 

actualitzar-lo desenvolupant els seus continguts. 

Això ha de servir en primer lloc per posar en valor la Unitat Socialista. Per fer un 

reconeixement mutu, d'ambdós partits, de la seva utilitat, del seu gran valor històric, i de la 

seva vigència. El Protocol d'Unitat té el seu lloc merescut en la història democràtica del 

nostre país. I en segon lloc ha de servir per impulsar nous acords, nous compromisos i per un 

enfortiment de les aliances i estratègies comunes. El futur del país, 40 anys després de la 

recuperació de la democràcia, necessita d'aliances renovades i estratègies compartides. I el 

socialisme espanyol i català estan cridats a ser part insubstituïble de la història que ha de 

venir. 

1.- Àmbit 

El Partido Socialista Obrero Español, d'ara endavant PSOE, i el Partit dels Socialistes de 

Catalunya (PSC-PSOE), d'ara endavant PSC, mantenen una relació històrica des de la 

constitució d'aquest partit com a organització política única dels socialistes de Catalunya, 

segons el que s’estableix al protocol d'unitat subscrit en 1978. 

La relació política i organitzativa entre PSOE i PSC ha estat fonamental per a l'avenç 

democràtic i social produït a Espanya, en l'articulació d'un Estat plural i descentralitzat i, en 

particular, en el desenvolupament de l'autogovern de Catalunya. 

Ambdós partits coincideixen en la necessitat de desenvolupar i actualitzar el protocol d'unitat 

impulsant la relació política i organitzativa entre els dos partits, des de la determinació 

comuna de reforçar el projecte polític compartit i des de l'aposta per una estructura 

territorial de l'Estat de caràcter federal com la nostra millor aportació a la cohesió social i 

territorial a Espanya i Catalunya. 
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Per tot això, PSOE i PSC ACORDEM: 

2.- Principis rectors de la relació política entre PSOE i PSC 

PSOE i PSC renoven i actualitzen la seva relació política sobre la base dels següents principis: 

 El principi d'unitat en el projecte polític que les dues organitzacions comparteixen. 

 El principi de reconeixement i respecte mutu de l’autonomia de les dues 

organitzacions. 

 El principi de confiança i lleialtat recíproques. 

 El principi d'equilibri en les relacions polítiques i organitzatives. 

3.- Bases polítiques 

PSOE i PSC es reconeixen recíprocament com a referents polítics mutus en els seus respectius 

àmbits territorials. 

Correspon al PSOE la definició de la posició política dels socialistes en els assumptes de 

naturalesa o rellevància constitucional, així com en aquells l'aplicació dels quals excedeix de 

l'àmbit territorial de Catalunya. 

En la definició de la posició política sobre aquests assumptes, el PSC tindrà garantida la seva 

intervenció mitjançant la seva participació en els òrgans del PSOE, i específicament en el seu 

Comitè Federal 

Correspon al PSC l'aplicació en el seu àmbit territorial de les posicions polítiques i resolucions 

adoptades d'acord amb el que estableixen els paràgrafs anteriors, així com la definició de la 

posició política dels socialistes catalans. 

4.- Candidatures electorals, coalicions, pactes i aliances 

La presentació de candidatures del PSOE i del PSC en els diferents processos electorals i la 

celebració de coalicions, pactes i aliances electorals o post-electorals, es realitzarà conforme 

a les regles següents: 

El PSOE presentarà candidatures a les eleccions generals i en les eleccions al Parlament 

Europeu. 

En les eleccions generals, només el PSC presentarà candidatures a Catalunya, amb les sigles 

PSC (PSC-PSOE) i d'acord amb els procediments que disposin els seus estatuts i normes 

internes. El PSOE les reconeix com les seves pròpies candidatures en les circumscripcions de 

Catalunya. 

En les eleccions al Parlament Europeu, els membres del PSC s'integraran en la candidatura del 

PSOE. 

Els parlamentaris elegits en aquests processos electorals s'incorporaran, respectivament, al 

Grup Parlamentari Federal Socialista del Congrés, al Grup Parlamentari Federal Socialista del 

Senat i a la Delegació espanyola en el Grup Parlamentari que constitueixin els membres del 

Partit dels Socialistes Europeus. 

Els membres del Grup Parlamentari Federal Socialista del Congrés, del Grup Parlamentari 

Federal Socialista del Senat i de la Delegació espanyola en el Grup Parlamentari del Partit 
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dels Socialistes Europeus han de complir el Reglament intern del Grup Parlamentari Federal 

Socialista aprovat pel Comitè Federal del PSOE. 

En les eleccions al Parlament de Catalunya només el PSC presentarà candidatures. 

En les eleccions municipals, cada organització presentarà candidatures en els seus respectius 

àmbits territorials. 

El Comitè Federal del PSOE és l'òrgan competent per establir les línies fonamentals de la 

política electoral i determinar la política d'aliances del PSOE. 

El Consell Nacional del PSC és l'òrgan competent per establir les línies fonamentals de la 

política electoral i determinar la política d'aliances del PSC a Catalunya. 

El Comitè Federal del PSOE és també l'òrgan competent per designar el candidat a la 

Presidència del Govern, sens perjudici del que disposa el Reglament Federal de Primàries. Les 

dues organitzacions reconeixen el Comitè Federal com a únic àmbit de decisió en relació amb 

la investidura del president del Govern. 

El Consell Nacional del PSC és l'òrgan competent per designar el candidat a la Presidència de 

la Generalitat, sense perjudici del que disposa el Reglament de Primàries. Les dues 

organitzacions reconeixen el Consell Nacional com a únic àmbit de decisió en relació amb la 

investidura de la Presidència de la Generalitat. Així mateix, la celebració d'acords de 

governabilitat, la política de coalicions, pactes i aliances electorals serà analitzada i 

consensuada en la comissió de coordinació política PSOE-PSC. 

5.- Participació del PSC en els Congressos Federals i òrgans del PSOE 

El PSC participa en els Congressos Federals del PSOE mitjançant una delegació pròpia. 

En cada procés congressual federal, inclosa l'elecció del secretari general, podran participar 

els que tinguin la condició de militants del PSC, sempre que compleixin els requisits exigits 

als del PSOE, integrant-se en un cens (*) amb validesa per a tot el procés congressual. 

La delegació del PSC al Congrés Federal del PSOE serà proporcional al nombre de 

militants d'aquest cens i conforme al barem establert pel Comitè Federal per determinar el 

nombre d'integrants de les delegacions provincials i autonòmiques. 

El PSC comptarà amb una representació en el Comitè Federal del PSOE proporcional al cens 

de militants de l'últim procés congressual federal, d'acord amb el barem establert en els 

Estatuts Federals per determinar la representació de les federacions autonòmiques del PSOE 

en aquest òrgan. Correspon al PSC la designació d'aquesta representació. 

La Comissió Executiva Federal del PSOE comptarà amb la presència de membres del PSC. 

El primer secretari del PSC participa en el Consell Polític Federal del PSOE. 

6.- Participació dels militants del PSC a les primàries per a l'elecció del candidat a la 

Presidència del Govern 

Els militants del PSC podran participar en els processos d'eleccions primàries per a l'elecció 

del candidat o candidata a la presidència del Govern, sempre que compleixin els requisits 

exigits als del PSOE, integrant-se així en un cens (*) a l'efecte. 
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7.- Comissió de coordinació política PSOE-PSC 

Per al seguiment, avaluació i decisió sobre les qüestions recollides en el present acord i 

d’altres qüestions que considerin les dues organitzacions es reforçarà el comitè de 

coordinació política PSOE-PSC creat pel comitè federal al juliol del 2013. 

Estarà integrat pel secretari general del PSOE, el primer secretari del PSC, dos membres de 

l'executiva del PSOE, dos membres de l'executiva del PSC i dos membres del grup 

parlamentari federal del PSOE al Congrés, un en representació de cada partit 

 

 

 

 

 

(*) Els responsables d'organització de PSOE i PSC determinaran el procediment perquè els 

afiliats i les afiliades del PSC traslladin la seva voluntat d'incorporar-se a aquest cens 

específic. 

 


