


SOBIRANIA I QÜESTIÓ NACIONAL: GLOSSARI

I. SOBIRANIA

La sobirania: és el dret i el poder de governar-se a un mateix sense estar sotmès a la 
interferència de tercers.

Estat sobirà: és aquell en què el poder estatal no està subordinat al de cap altre 
comunitat política.

Titular de la sobirania: on resideix la sobirania, pot ser no democràtic (un monarca 
absolut o un dictador) o democràtic (la nació o el poble) que l’exerceix a través dels 
seus representants.

Sobiranies compartides: situació en la que sobre un determinat territori, recurs, ens o 
òrgan funcional existeixen dos o més titulars de la sobirania que poden ser estats 
independents o nivells de govern en un estat federal.

Sobirania Nacional (en l’àmbit internacional): un estat esdevé sobirà quan els altres 
estats així el reconeixen. Actualment, la sobirania nacional no és sinònim 
d’independència completa ja que tots els estats mantenen relacions 
d’interdependència.

Autogovern: és el dret a decidir sobiranament com governar-se en l’àmbit 
competencial propi d’una determinada institució política (federada, regional o local).

Autonomia política: capacitat normativa, capacitat executiva i recursos financers 
necessaris per fer un exercici efectiu del poder.

Competència: atribució de la que disposa un ens determinat per legislar o governar 
sobre un determinat àmbit o matèria.

Cessió/transferència de competències: por ser cap amunt, la cessió de part de la 
sobirania a organitzacions de caràcter supraestatal o cap abaix, la transferència de 
competències a unitats subestatals enfortint la seva presència en el procés decisori 
com a nous actors.

Principi de subsidiarietat: és aquell que defensa que només aquelles funcions que 
no poden ser realitzades eficientment en el nivell més baix poden estar sota la 
jurisdicció del nivell següent més alt.

Diversitat institucional: capacitat d’adaptació de les comunitats i governs per assolir 
l’escala i grau de complexitat justes per resoldre els problemes de cooperació i 
coordinació entre els éssers humans. (Per exemple: en l’anàlisi d’Elinor Ostrom sobre 
els recursos d’ús comú la seva co-gestió comunitària pot ser més eficient i sostenible 
que la gestió per part d’un ens públic o del privat).
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II. ESTAT I NACIÓ

L’estat: és una realitat jurídico-política resultat de la vigència d’un poder sobirà sobre 
una població específica en un territori ben delimitat.

L’estat-nació: correspon a la forma d’estat que esdevé dominant durant la modernitat 
europea (s. XVII-XX) i que inicialment es caracteritza per una tendència a 
l’homogeneïtzació fiscal, legal, administrativa i cultural de les seves diversitat interna. 
(Exemple: França després de 1789)

La nació: és una realitat sociològico-cultural que es caracteritza per la seva 
dissimilitud cap enfora i semblança cap endins i que disposa o aspira a disposar d’una 
organització política pròpia, ja sigui en forma d’estat sobirà, o ja sigui dins d’un espai 
polític autònom en el marc d’una organització estatal plurinacional. Una definició 
moderna de nació la dóna Benedict Anderson com a “una comunitat política imaginada 
com a inherement limitada i sobirana”.

• Nació cultural és el substrat cultural, lingüístic o històric que conforma una 
determinada identitat nacional.

• Nació política és aquella basada en la consciència i voluntat de les persones 
que s’identifiquen amb una determinada nació. 

• Nació jurídica és aquella que correspon a l’estat nació, tot i que per extensió 
podem aplicar-la a qualsevol ens territorial o poblacional que sigui reconegut 
com a nació en un ordenament legal.

País: és un territori amb característiques geogràfiques i culturals pròpies. S’utilitza 
com a sinònim d’estat en política internacional, però també admet l’ús com a nació (El 
País Basc) o a una regió (Le Pays Catalan terme utilitzat a França per referir-se a la 
Catalunya Nord).

Regió: és una àrea geogràfica delimitada per les seves característiques físiques, 
humanes o ambientals. El terme s’utilitza també peranomenar les entitats en què 
s’organitza un estat unitari desconcentrat (per exemple la regió francesa d’Auvergne-
Rhône-Alpes).

Nacionalisme: és la ideologia o moviment sociopolític que defensa i assumeix que un 
col·lectiu político-territorial definit és una nació, i per tant dipositària de drets polítics 
col·lectius que el converteixen en subjecte de sobirania, independentment dels criteris 
(cívics, ètnics o una barreja d’ambdós) que defineixen qui son membres de ple dret 
d’aquest col·lectiu.

• Nacionalisme d’estat (nacionalisme de legitimació): és aquell que té com a 
objecte la defensa i legitimació del propi estat tant endins com enfora.

• Nacionalisme perifèric (nacionalisme d’oposició): aquell que té per objectiu 
l’assoliment d’autogovern per part d’una nació no independent.
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Nation-building (construcció nacional): procés de construcció de la identitat nacional 
sovint utilitzant el poder que confereix un estat mitjançant l’ús del sistema educatiu, el 
servei militar, els mitjans públics de comunicació,...

Nacionalisme banal: és aquell nacionalisme que sense ser enunciat de forma 
explícita ocupa el sentit comú de la gent i es reprodueix mitjançant rituals quotidians 
(Per exemple, el mapa del temps als telenotícies)

Teories de la nació:

• Modernista: considera que sorgeixen arran de la Revolució Industrial i la 
Revolució Francesa

• Perennialista: considera que són un fenomen recorrent en el passat i el 
present

• Primordialista: remet el seu origen a un passat llunyà

• Etnosimbolista: dóna més preeminència als elements subjectius i de 
construcció de significats

• Constructivista: considera que la nació és el resultat d’un procés de 
construcció social i discursiva.

Plurinacionalitat: és la coexistència de diferents nacions dins d’un mateix estat. La 
majoria d’estats actuals tenen algun grau de diversitat nacional. Excepcions serien els 
estats uninacionals com Portugal o Islàndia.

Estat plurinacional: és aquell que reconeix diferents nacions dins un mateix estat. 
(Exemples: Bolívia i Equador). 

Principi de les nacionalitats és el principi segons el qual tota nació cultural, de tota 
nacionalitat a disposar d’una organització política pròpia.

Dret a l’autodeterminació: dret dels ciutadans a escollir el seu govern de manera que 
aquest reposi sobre el seu consentiment. Aplicat a la creació de nous estats, el dret 
internacional només el reconeix per a territoris objecte de descolonització (teoria de 
l’aigua salada)

Dret a decidir és la variant creada a Catalunya per defensar el dret 
d’autodeterminació en contextos no-colonials i basat en el dret de la ciutadania a 
escollir lliurament el seu model d’organització territorial.

Estat independent És aquell estat sobirà que gaudeix de reconeixement 
internacional.

Estats no reconeguts: Són estats que han proclamat la seva independència i 
mantenen un cert nivell de sobirania sobre el seu interior però no gaudeixen de 
reconeixement internacional. Exemples: Transnístria, Nagorno-Karabakh, Abkhazia, 
Ossètia del Sud, República Turca del Nord de Xipre.
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III. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT

Estat Unitari: és aquell estat on el poder polític resideix en un únic centre des del qual 
es projecte sobre tot el territori, per tant té un procés de presa de desicions 
centralitzat. en la seva forma pura correspon a un model d’estat fortament concentrat i 
centralitzat. Actualment, la majoria d’estats unitaris ja no adopten aquesta forma pura, 
sinó que inclouen determinats nivells de desconcentració i/o descentralització.

• Desconcentració implica la delegació de l’exercici del poder des de les 
estructures centrals de l’estat a ens territorials de la mateixa administració 
territorial. La desconcentració pot ser operativa/orgànica o substantiva/
funcional.

• Descentralització implica una distribució del poder al delegar no només 
l’exercici del poder sinó al transferir la competència d’una matèria d’una 
administració a una altra regional o local. La descentralització por se territorial o 
administrativa. La descentralització només es pot donar en un estat centralitzat.

Estat compost: són aquells en què les funcions essencials de govern no estan 
entregades a un únic conjunt institucional, sinó que estan distribuïdes entre òrgans 
diferents, normalment diferenciats territorialment i existeixen diversos centres de 
decisió i impuls polític.

L’estat autonòmic és una forma d’estat que reconeix l’autonomia política a 
determinats ens subestatals però mantenint el principi de sobirania nacional. Es 
considera un model a mig camí entre l’estat unitari i l’estat federal (Exemple: estat 
espanyol a partir de 1978)

• Autonomies: ens subestatals de base territorial dotats d’autonomia política per 
raons de tipus històriques o democràtiques i tenen capacitat normativa (fer 
lleis) i executiva (governar) sobre les matèries que els són competents.

L’estat federal és aquella forma d’estat compost fundada a partir de la capacitat 
d’autogovern dels estats membre o unitats constituents que es federen i el govern 
compartit per tots ells. S’organitza en dos nivells de govern constitucionalment 
establerts i amb certa autonomia real l’un respecte a l’altre; els governs de cada nivell 
siguin directament responsables davant dels seus electorats respectius. La sobirania 
es distribueix  entre les entitats que formen l’estat. En un estat federal no hi ha un únic 
poder constituent. Per tant no és suficient amb la voluntat de la ciutadania per reformar 
la constitució, és necessari que les autoritats representatives dels estats expressin el 
seu acord.

• Unitats constituents: són les unitats que conformen el pacte federal.  reben 
diferents noms (Estats: Estats Units; Províncies: Canadà, Länders: Alemanya, 
Cantons: Suïssa,...)

• El pacte federal: és un pacte (del llatí: foedus) consentit per les diferents parts 
constituents mitjançant el qual es constitueix un estat federal. El pacte federal 
implica l’establiment d’un model de sobirania compartida. Per Pi i Margall, 
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basant-se en el principi federatiu de Proudhon el pacte federal (pacte 
sinal·lagmàtic) podia replicar-se en els diferents nivells socials, incloent des de 
la mínima unitat de convivència social fins al conjunt del món.

• Poder legislatiu bicameral: és un poder legislatiu bicameral on la segona 
càmera, anomenada sovint Senat, és una cambra territorial on són 
representats els estats membres. En el cas d’Alemanya és on es debaten els 
acords de finançament entre els länders, i en el cas dels Estats Units és al 
Senat on corresponen les decisions fonamentals de política exterior. A molts 
països federals, la càmera de representació territorial és més important que el 
Congrés, en canvi en els estats no federals acostuma a ser una càmera 
irrellevant.

• Poder judicial: en n estat federal existeixen dos circuits judicials (el federal i 
l’estatal) diferents i paral·lels vinculats a la divisió de funcions entre estats i 
federació establerta per la constitució.

• Federalisme fiscal: els estats han d’obtenir mitjançant impostos els ingressos 
necessaris per cobrir les seves despeses, i la federació ha d’establir els 
impostos necessaris per finançar les seves activitats. És a dir en el cas que un 
estat entri en fallida, la federació no pot rescatar-lo. L’existència de federalisme 
fiscal és compatible amb polítiques redistributives inter-territorials orientades a 
reduir les desigualtats entre territoris. 

• Finançament: cada nivell estableix els impostos que requereixen les seves 
competències, i les polítiques d’ajustament interterritorial són decidides pels 
estats.

• Cultura federal: desenvolupament d’una mentalitat o cultura política federalista 
el conjunt de la població resident en un estat federal. El foment i manteniment 
d’una cultura federal en la població és vista com una condició necessària

En relació a la distribució de competències entre unitats constituents

• Federalisme simètric és el model clàssic de federalisme en el qual tots les 
unitats constituents disposen de les mateixes competències. (Per exemple: 
Alemanya.)

• Federalisme asimètric quan alguna de les unitats constituents per raons 
històriques, polítiques o culturals disposa de competències particularitzades o 
diferents de la resta d’estats membres (Per exemple: Quebec en relació a 
Canadà)

En relació a com es distribueixen les competències entre els dos nivells:

• Federalisme dual: les competències estan generalment atribuïdes de forma 
exclusiva a un nivell de govern (el federal o l’estatal). A la pràctica, aquesta 
separació neta és impossible, per què molts assumptes afecten 
necessàriament ambdós nivells (És el model de distribució competencial del 
federalisme clàssic, l’exemple més clar seria els Estats Units).
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• Federalisme cooperatiu (integrat): algunes matèries són atribuïdes a un nivell 
de govern, però la majora de competències són concurrents i el govern central 
estableix un marc legislatiu per què les unitats constituents puguin  
complementar-les amb legislació pròpia. Exemple: Alemanya.

Vies per a la creació d’un estat federal:

• Coming together (anem junts): les federacions creades per la reunió de 
diversos estats prèviament independents; en molts casos són estats que 
prèviament han format una confederació (Exemples: Estats Units, Suïssa, 

• Staying together (romanem junts) la transformació d’un estat unitari 
preexistent en un estat federal com a via de combinar la voluntat d’autogovern 
dels territoris amb el manteniment de la unitat estatal. (Exemple: Bèlgica, 1993)

Altres models d’organització territorial (no inclou federacies ni territoris/dominis 
d’ultramar)

Estat confederal: és la unió més o menys duradora entre diferents estats que no 
renuncien a la seva sobirania sinó que generen algun tipus d’aliança per crear un 
òrgan d’enllaç o govern amb competències limitades. En les confederacions, la 
sobirania roman sempre en els estats membres i el dret de secessió és reconegut a 
cadascuna de les unitats constituents. Es basa en una aliança més o menys duradora 
entre estats independents i perfectament sobirans. Exemples (històrics: Estats Units 
abans de 1787 i Suïssa abans de 1848; actualment podrien assimilar-se a 
confederacions l’Unió Europea, els Emirats Àrabs Units, el Benelux...

Estat lliure associat És un estat independent que manté lligams constitucionals amb 
un altre estat sovint més gran. Acostumen a ser arxipèlags del Pacífic associats 
normalment a Estats Units o Nova Zelanda. Exemples: Estats Federats de Micronèsia, 
Illes Marshall, Illes Cook...
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IV. LA SOBIRANIA EN UN MÓN GLOBALITZAT

Globalització: procés d’integració econòmica de les economies estatals.

Compromís de Bretton Woods conjunt de regles que havien de regular el comerç 
internacional i les relacions financeres entre els països més industrialitzats des de 
1945 a 1971. Incloïen el patró canvi or i la creació dels organismes de governança 
econòmica global (FMI i Banc Mundial i el GATT –actual OMC). Aquest sistema va 
entrar en crisi l’any 1971 a resultes de l’abandonament dels Estats Units del patró or i 
dels tipus de canvi fixes.

TRILEMA DE RODRIK

El trilema de rodrik ens planteja que actualment hem d’escollir entre les següents 
opcions:

- Combinar globalització i sobirania nacional sacrificant democràcia política.

- Combinar sobirania nacional i democràcia, sarificant un replegament nacional

- Combinar globalització i democràcia, sacrificant la sobirania nacional.

�

Race to the bottom: competència entre jurisdiccions per abaixar els estandars 
regulatoris i els tipus fiscals per atreure el capital.

Conflicte demarcació-integració: és la clivella de conflicte polític identificada per 
Kriesi producte de la globalització entre aquells que opten per formes de replegament 
(demarcació) i aquells que opten per formes de cessió de sobirania a ens 
supranacionals (integració).
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V. PROCESSOS DE SECESSIÓ

Secessió és el procés d’establiment d’un nou estat sobirà en una part del territori d’un 
estat existent. Pot ser consensuada (pactada) o no consensuada (unilateral).

Teories del dret a la secessió no consensuat:

• Teoria del Dret corrector:  un grup té dret a la secessió si pateix alguna 
injustícia greu per part de l’estat i han fracassat els intents raonables de 
reparar-la.

• Teoria del Dret Fonamental: poden ser nacionalistes (cada nació pot 
reivindicar el seu propi estat a menys que existeixin factors compensatoris) o 
plebiscitàries (qualsevol grup que ostenta una majoria en un estat ostenta el 
dret a la secessió sempre i quan pugui realitzar les funcions bàsiques exigibles 
als governs legítims i la seva secessió no suposi que l’estat del que se separa 
sigui incapaç de realitzar aquestes funcions bàsiques.

Costos de transició: és el cost en termes econòmics, institucionals, de cohesió social 
i simbòlics que implica un canvi en l’statu quo (p.ex. esdevenir un estat independent).

Quebec:

Opinió del Tribunal suprem del Canadà de 1997

Després de dos referèndums al Quebec l’any 1980 i l’any 1995, el Tribunal Suprem del 
Canadà va emetre un Dictàmen que obre la porta al reconeixement del dret a 
l’autodeterminació tot i no estar reconegut per la Constitució ni pel dret internacional, si 
aquest s’aprova majoritàriament i hi ha una posterior negociació amb Canadà per fer-
lo de forma pacífica i respectuosa amb l’estat de Dret.

“La Constitució no és una camisa de força (...) Encara que sigui cert que algunes 
temptatives de la Constitució han fracassat en els darrers anys, un vot clar de la 
majoria dels quebequesos sobre una pregunta clara, conferiria al projecte de secessió 
una legitimat democràtica que la resta de participants en la Confederació haurien de 
reconèixer”

“Encara que no existeixi un dret de secessió unilateral en virtut de la Constitució o del 
Dret Internacional, és a dir, un dret a realitzar la secessió sense negociacions sobre 
els fonaments que acaben de ser examinats, això no descarta la possibilitat d’una 
declaració inconstitucional de secessió que condueixi a una secessió “de facto”. L’èxit 
final d’una secessió d’aquest tipus dependrà del seu reconeixement per part de la 
comunitat internacional, que per acceptar o no tal reconeixement, prendrà en 
consideració la legalitat i la legitimitat de la secessió tenint en compte, entre altres 
factors la conducta de Quebec i Canadà. Encara que el mencionat reconeixement fos 
acceptat, aquest no proveirà cap justificació a l’acte de secessió, en virtut de la 
Constitució o del Dret Internacional”. 

�8
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Llei de Claretat de 2000 

A proposta d’Stéphane Dion, Ministre d’assumptes governamentals  s’aprova la Llei de 
claretat aprovada pel Parlament canadenc que fou rebutjada pels nacionalistes 
quebequesos. Aquesta Llei estableix que tot procés de secessió s’ha de fer mitjançant 
un referèndum pactat amb el govern central que expressiu un vot clarament majoritari i 
una pregunta clara, de manera que no poden establir-se de forma unilateral les 
condicions per a la separació.

Kosovo

Dictàmen del Tribunal Internacional de Justícia a propòsit de la secessió de 
Kosovo

En aquest dictamen adoptat el 22 de Juliol de 2010 s’estableix que el dret a secessió 
unilateral no està reconegut pel dret internacional tampoc està prohibit. Aquest Tribuna 
estableix un conjunt de condicions: el no ús de la força, la comprovació que el procés 
de negociació amb l’estat està esgotat i que hi ha una majoria clara de la població 
interessada que s’ha pronunciat favorable a la secessió per mitjans pacífics.
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