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Pràctica 2 - Avaluació 

‘socialisme amb característiques 

xineses’ 

 

“One of our shortcomings after the founding of 

the People's Republic was that we didn't pay 

enough attention to developing the 

productive forces. Socialism means 

eliminating poverty. Pauperism is not 

socialism, still less communism.” (p. 21) 

 



Pràctica 2 – Idees principals 

‘desenvolupament científic’ 

 

“La concepción científica del desarrollo tiene 

su primera acepción esencial en el desarrollo, 

su núcleo en la consideración del ser 

humano como lo primordial, su exigencia 

básica en la integralidad, la coordinación y la 

sostenibilidad, y su método fundamental en la 

actuación con una visión de conjunto.” 



Pràctica 2 – Idees principals 

‘teoria de les tres representacions’ 

 
“Los estratos sociales surgidos en medio del cambio 

social, tales como  […] los propietarios autónomos, 

los empresarios privados, las personas empleadas en 

las organizaciones intermediarias y los profesionales 

independientes, son todos constructores de la causa 

del socialismo con peculiaridades chinas.” 



Pràctica 2 – Idees principals 

‘paper dels camperols en la revolució’ 

 

“Sin los campesinos pobres, no hay 

revolución. Negar su papel es negar la 

revolución. Atacarlos es atacar a la 

revolución. Ellos nunca se han equivocado en 

su orientación revolucionaria fundamental” 

(Mao 1968: 31) 



Pràctica 2 – Idees principals 

‘línia de masses’ 

 

  

 “Des de les masses, fins a les masses” 



Pràctica 2 – Idees principals 

‘voluntarisme’ 

 

“Debemos perseverar en nuestra decisión y 

trabajar sin cesar; también conmoveremos a 

Dios. Nuestro Dios no es otro que las masas 

populares de China. Si ellas se alzan y cavan 

junto con nosotros, ¿por qué no vamos a 

poder eliminar esas montañas?” (Mao 1972: 

282) 

 



Constitucions de la RPX 

• De setembre de 1954, inspirada en el 

model de la URSS. 

• De gener de 1975, fruit dels 

experiments revolucionaris de la RC. 

• De març de 1978, primers passos cap 

a més institucionalització. 

• De desembre de 1982, l’actual 

Constitució 



Evolució de la Constitució 

«The People's Republic of China is a 
people's democratic state led by the 

working class and based on the alliance of 
workers and peasants.» (Art. 1 1954) 

 

«The People's Republic of China is a 
socialist state of the dictatorship of the 
proletariat led by the working class and 

based on the alliance of workers and 
peasants.» (Art. 1 1975)  



Evolució de la Constitució 

«The People's Republic of China is a 
socialist state under the people's 
democratic dictatorship led by the 

working class and based on the alliance of 
workers and peasants.  

 

The socialist system is the basic system of 
the People's Republic of China. Disruption 
of the socialist system by any organization 
or individual is prohibited.» (Art. 1 1982) 



Constitució de 1982 

• Respon a un interès per separar molt 

més clarament les funcions i els 

papers de les diferents institucions de 

l’estat  

• Respon al desig de definir unes regles 

aplicables (i aplicades) de forma igual 

a tots els individus.  
 

(Saich 2011: 143) 



Secretaria General 

Comitè Permanent del Buró Polític (Politburó) 

7 membres 

Buró Polític (Politburó) 

25 membres 

Comissió Central per la 
Inspecció de la Disciplina 

130 membres 

Comitè Central 

371 membres 

204 permanents 

167 alterns 

Congrés Nacional del PCX 

2.270 membres 

2.123 delegats electes 

57 delegats invitats 

Comissió Militar Central 

11 membres 

Secretariat 

6 membres 



Estructures d’estat 

• Les principals institucions de la 

República Popular de la Xina són: 

 

– Presidència de la República Popular 

– Consell d’Estat 

– Assemblea Popular Nacional 

– Consell Consultiu Polític Popular 



Estructures d’estat 

President 
Assemblea 

Nacional Popular 

Consell d’Estat 

Ministeris 

Govern Popular 
Provincial 

Govern Popular 
Municipal 

Govern Popular 
de Districte 

Fiscalia Popular 
Suprema 

Tribunal Popular 
Suprem 

Cortes Populars 
Provincials 

Corts Provincials 
Locals 

Comitè Militar 
Central 

Ministeri de 
Defensa 

Principals 
Oficials de l’EPA 

7 regions  

militars 



Assemblea Popular Nacional 

 

全国人民代表大会 
Quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì 



Assemblea Popular Nacional 



Assemblea Popular Nacional 

• És el principal òrgan legislatiu. 

 

• Es renova cada cinc anys i les seves 

reunions són anuals. 

 

• Està integrada per poc menys de 

3000 representants regionals, de 

minories ètniques i l’exèrcit. 



Assemblea Popular Nacional 



Assemblea Popular Nacional 

• Les seves funcions (Art. 62) són: 

– Redactar i reformar la Constitució 

– Escollir el president de la RPX, proposar 

candidats pel Consell d’Estat i escollir 

càrrecs judicials 

– Aprovar els pressupostos, revisar 

l’organització administrativa, declarar la 

guerra 

– D’altres funcions d’un òrgan suprem 



Assemblea Popular Nacional 

 

• Wu Bangguo  

  吴邦国 

 

• President de l’ANP 

 

• Número 2 [3] en la 

jerarquia política 

 



Procés legislatiu 

ANP 

Assemblea Nacional 
Popular i el Comitè 
Permanent 

Consell d’Estat 

Assemblees 
populars locals  

PCX 



President de la RPX 

 

中华人民共和国主席 
Zhōnghuá rénmín gònghéguó zhǔxí 



President de la RPX 

• El càrrec de president de la RPX, en tant 
que cap d’Estat  té menys poder que 
d’altres sistemes republicans 

 

• La Constitució li atorga les funcions de 
promulgació de lleis, el nomenament i 
destitució de càrrecs i la declaració de 
guerra, entre d’altres 

 

• És la principal autoritat diplomàtica 



President de la RPX 

• És escollit formalment per l’ANP, tot 

i que, a la pràctica, és el Comitè 

Central del PCX qui el proposa. 

 

• Hu Jintao va ser escollit amb 2.937 

vots a favor, 4 en contra i 3 

abstencions. 



President de la RPX 

 

• Hu Jintao 

  胡锦涛 

 

• President de la 

RPX 

 

• Número 1 en la 

jerarquia política 

 



Presidents de la RPX 

Data d’elecció President 

27 de setembre 1954 Mao Zedong (毛泽东) 

27 d’abril 1959 Liu Shaoqi (刘少奇) 

18 juny 1983 Li Xiannian (李先念) 

18 abril 1988 Yang Shangkun (杨尚昆) 

27 març 1993 Jiang Zemin (江泽民) 

15 març 1993 Hu Jintao (胡锦涛) 

Soto, A (2004). El sistema polític i jurídic de la República Popular de la Xina. Barcelona: Editorial UOC 



Consell d’Estat 

 

国务院 
Guówùyuàn 



Consell d’Estat 

• És el màxim òrgan de l’administració 

i l’òrgan executiu de l’ANP 

 

• Dirigeix la tasca dels ministeris (una 

vintena), les comissions i alguns 

institucions com el Banc de la Xina 

 

• S’encarrega de la política econòmica. 



Consell d’Estat 

• Wen Jiabao 

  胡锦涛 

 

• Primer ministre 

(President del 

Consell d’Estat 

 

• Número 3 [4] en la 

jerarquia política 

 



Conferència Consultiva Política 

 

 

中国人民政治协商会议 
Zhōngguó rénmín zhèngzhì 

xiéshāng huìyì 



Conferència Consultiva Política 
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Conferència Consultiva Política 

• Era el principal òrgan polític a la 

RPX fins l’any 1954 

 

• És hereu dels principis del Front 

Unit, i per tant entre els seus 

integrants hi ha un gran nombre 

de no militants del PCX (60%)  



Conferència Consultiva Política 

• Jia Qinglin 

贾庆林 

 

• President de la 

CCPPX 

 

• Número 3 [4] en la 

jerarquia política 

 

 



Distribució del poder 
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Propera sessió 

• Parlarem de l’exèrcit popular 

d’alliberament 

 

• Per a la pràctica 4 cal fer la lectura 

d’un dels textos que apareixen al 

Campus Virtual i visionar els vídeos 

 

• A classe farem un debat 

 

 

 




