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LES RAONS PER  
L’ESTAT PROPI

Què estem fent 
en relació al 
procés per 
l’Estat propi

El nostre 
compromís amb 
els ciutadans és 
convocar la 
consulta i 
eixamplar el 
suport social a 
l’Estat propi. 

L’acord de legislatura subscrit entre CiU i 
ERC fixa de forma molt clara i concisa els 
passos a seguir per a la celebració de la 
consulta. Aquests passos s’han anat 
complint fil per randa: 

· Declaració de Sobirania (23/01/2013)

· Iniciar la tramitació de la llei de 
consultes, que s’aprovarà el 2013

· Obrir un procés de negociació amb 
l’Estat espanyol, per esgotar totes les 
vies de diàleg.

· Crear el Consell Assessor per a la 
Transició Nacional (12/02/2013)

· Treballar els procediments 
necessaris per poder fer la 
consulta, a partir de l’informe elaborat 
per l’Institut d’Estudis Autonòmics on 
s’identifiquen cinc vies legals per a 
poder convocar la consulta.

· Pacte Nacional pel Dret a Decidir, 
(26/06/2013)

Els mecanismes a l’abast per fer la 
consulta amb totes les garanties 
jurídiques són diversos i perfectament 
compatibles amb l’actual ordenament 
legal:

1. Un referèndum pactat amb l’Estat 
espanyol.

Aquesta és una via que exigeix un acord 
amb el Govern espanyol. Un acord polític 
-no jurídic- que permeti als catalans 
exercir el seu dret a decidir. Per tant, no 
existeixen arguments jurídics per 
negar-se a l’acord.

2. Una consulta emparada en la legalitat 
d’un parlament legítim i democràtic: 
el Parlament de Catalunya.

Però si l’Estat opta per tancar-se en 
banda i rebutjar el diàleg, no farà una 
altra cosa que reforçar la legitimitat de 
l’obertura de vies alternatives a la 
consulta perquè, en última instància, 
l’únic aval democràtic que existeix és la 
veu del poble.

La consulta és 
una eina del tot 
democràtica i 
legal.

Les estructures 
d’Estat 
necessàries per 
l’endemà de la 
consulta 
El Consell Assessor per a la Transició 
Nacional està elaborant una sèria completa 
d’informes per donar respostes clares sobre 
les conseqüències que Catalunya 
esdevingui un Estat propi:

· Relacions del nou Estat amb la Unió 
Europea. 

· Relacions amb la comunitat internacional. 

· Relacions futures amb l’Estat espanyol.

· Successió de normes i de contractes entre 
l’Administració de l’Estat i la de la 
Generalitat. 

· El procés constituent (Constitució 
provisional, drets fonamentals, institucions, 
doble nacionalitat, oficialitat de les 
llengües...). 

· El Poder Judicial de Catalunya.

· Hisenda de l’Estat propi. 

· Agència Tributària. 

· Banc Central, institucions financeres i euro. 

· Agències i organismes reguladors.

· Repartiment d’actius i passius entre l’Estat 
i la Generalitat. 

· Efectes de l’Estat propi sobre les relacions 
comercials Catalunya-Espanya.

· Seguretat Social. 

· Abastament d’energia i recursos hidràulics. 

· Espai de les telecomunicacions.

Estem avançant en la construcció de 
l’Estat propi i Convergència és la 
garantia de la rigorositat i solvència del 
procés de Transició Nacional. 
I també del seu èxit.

No descartem 
qualsevol via 
democràtica que 
suposi l’expressió 
de la voluntat del 
poble de 
Catalunya 
mitjançant les 
urnes. 



Amb l’actual dèficit fiscal, cada dia 
els catalans paguem 45 M€ a l’Estat 
que no tornen a Catalunya. Amb això 
i la viabilitat econòmica pròpia del 
país, disposarem de 
recursos per a dedicar a 
polítiques socials, 
augmentar les 
inversions i 
rebaixar la 
pressió fiscal a 
empreses i 
persones.

1. L’Estat propi és 
la garantia de 
l’Estat del 
Benestar.

Catalunya produeix quatre 
vegades més de riquesa, exporta 
cinc vegades més i concentra deu 
vegades més de producció 
científica a nivell mundial del 
que li correspondria d’acord 
amb la seva població. Si 
Catalunya fos un estat, 
seria el setè país més 
ric de la Unió 
Europea (UE), amb 
una renda per 
càpita de 30.416 €.

Catalunya és una nació 
mil·lenària i ho ha de 
continuar sent. Història, 
institucions, llengua i 
cultura conformen la nostra 
identitat nacional, és la 
nostra gran riquesa. La 
pervivència de la nostra 

llengua i la nostra cultura 
només està garantida 
amb unes estructures 

d’Estat que les sentin 
com a pròpies.

3. Necessitem 
un Estat que 
preservi la 
nostra identitat.

El catalanisme sempre ha 
tingut una clara vocació 
europeista. Som a la UE i en 
volem continuar formant 
part. El dret internacional 
estableix que els tractats 
signats per l'Estat 
predecessor passen 
directament a l'Estat 
successor. La Convenció 
de Viena estableix el principi 
de continuïtat, que suposa el 
manteniment dels drets i les 
obligacions dels nous estats.

4. Catalunya 
mantindrà intacte 
el seu compromís 
europeu.

La relació amb el poble d’Espanya serà 
de total normalitat i milloraria la relació 
amb el govern espanyol al poder parlar 
en igualtat de condicions. Mantindrem 
ponts de diàleg i de col·laboració amb el 
govern espanyol. No ens oposarem a 

que hi haguessin 
conciutadans que optessin 

per la doble 
nacionalitat, si 
així ho desitgen.

5. L’Estat català  
serà un bon veí 
dels altres estats, 
no anirà contra 
ningú.Acabar amb el dèficit 

fiscal sobre 
l’economia catalana 
ens permetria crear 
300.000 llocs de 
treball, situar la taxa 
d’ocupació en el 75% 
per a les persones entre 
20 i 64 anys i tenir una 
taxa d’atur equivalent a la 
mitjana de la UE. Els 
països petits tenen taxes 
d’atur molt més baixes que Espanya: 
Luxemburg (5,6%) i Dinamarca (7%).

6. L’atur baixaria 
un 10% si 
Catalunya fos un 
Estat.

No hi ha cap raó 
objectiva ni jurídica ni 
política que 
condueixi a pensar que 
Catalunya es quedaria fora 
de l’euro, ja que Catalunya 
seria un país sorgit de la dissolució de 
l’Estat espanyol i, per tant, hereu i 
continuador dels drets i les obligacions 
sorgides del Tractat de Maastricht sobre 
la Unió Monetària.

7. L’Estat català 
seguirà tenint 
l’Euro com a 
moneda.

La llengua 
pròpia de 
Catalunya és el 
català i com a 
tal, té el 
caràcter de 
llengua oficial. 

Per aquest motiu, és la llengua d’ús 
normal i preferent de les administracions 
públiques i dels mitjans de comunicació 
públics i de l’ensenyament. 
El castellà continuarà mantenint l’estatus 
de llengua cooficial.

8. El castellà serà 
plenament 
respectat al futur 
Estat català.

2. Viabilitat 
econòmica d’una 
Catalunya 
sobirana.


