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El procés per fer la consulta
sobre el futur polític de
Catalunya: un balanç
1. Introducció
1.1 Objecte
Aquest informe analitza els aspectes més rellevants del procés seguit per les institucions
polítiques catalanes per tal de donar resposta a la voluntat dels ciutadans de Catalunya,
expressada democràticament i de manera molt àmpliament majoritària en les eleccions del
25 de novembre de 2012 al Parlament de Catalunya, de ser consultaWV D WUDYpV G¶XQ
UHIHUqQGXPRG¶XQDFRQVXOWDSRSXODUVREUHHOIXWXUSROtWLFGH&DWDOXQ\D1.
(Q SDUWLFXODU O¶LQIRUPH PRVWUD TXH DTXHVW SURFpV V¶KD UHDOLW]DW de manera pacífica,
democràtica (amb ple respecte de les minories), garantint escrupolosament els drets
fonamentals de les persones i fins i tot ampliant els dreWVGHSDUWLFLSDFLyG¶DOJXQVFROālectius
MRYHV G¶HQWUH  L  DQ\V L HVWUDQJHUV UHVLGHQWV D &DWDOXQ\D), buscant en tot moment el
GLjOHJ L O¶DFRUG SROtWLF DPE O¶(VWDW HVSDQ\RO L DPE OD YROXQWDW manifesta de seguir totes les
YLHVOHJDOVH[LVWHQWVHQO¶RUGHQDPHQWMXUtGLFYLJHQW
'H OD PDWHL[D PDQHUD O¶LQIRUPH YRO GRFXPHQWDU HO IHW TXH OD UHVSRVWD GH OHV LQVWLWXFLRQV
HVWDWDOV KD HVWDW VHPSUH GH UHI~V WRWDO D WRWHV OHV SURSRVWHV /¶(VWDW KD QHJDW de manera
explícita la possibilitat de negociació, no ha donat cap oportunitat de parlar-QHV¶KDQWDQFDW
a considerar cap de les vies que jurídicament haurien permès fer una consulta de manera
acordada. Tot això, sempre al·legant una infundada inconstitucionalitat de totes les vies

1

Els partits que en el seu propgrama HOHFWRUDOV¶KDYLHQPRVWUDWDIDYRUGHOGUHWDGHFLGLUVXPDYHQGHOV
del Parlament (50 de &L8G¶(5&GHO36&G¶,&9-EUA i 3 de la CUP).
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legals proposades des de Catalunya, menystenint les exigències derivades del principi
democràtic i, finalment, interposant querelles criminals contra el president de la Generalitat,
la vicepresidenta i una consellera del Govern de Catalunya.
(QFDQYLQRYROQLSRWVHUREMHFWHG¶DTXHVWLQIRUPHO¶DQjOLVLGHWDOODGDGHO¶HVWUDWqJLDSROtWLFD
GHO¶(VWDWGHSUHVVLyGLSORPjWLFDLQWHUQDFLRQDOSHU a desacreditar el procés endegat per les
institucions catalanes, ni el relat de les maniobres per desinformar els ciutadans de
&DWDOXQ\DFRPKDHVWDWODILOWUDFLyG¶LQIRUPHVSROLFLDOVIDOVRVDPEHOSURSzVLWGHFRQGLFLRQDU
la voluntat dels ciutadans estenent pors i creant tota menDG¶LQFHUWHVHVLQMXVWLILFDGHV
7DPSRFQRpVDOHVPDQVG¶DTXHVW&RQVHOOSRGHUFHUWLILFDUO¶RULJHQGHO¶DWDFFLEHUQqWLFGLULJLW
FRQWUDHOVVLVWHPHVG¶LQIRUPDFLyGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DODYLJtOLDGHODFHOHEUDFLyGHl
procés participatiu del 9 de novembre de 2014, que va afectar, entre altres, aspectes tan
sensibles com ara són la salut i la seguretat dels ciutadans. Un atac que, per la seva
PDJQLWXG YD GHL[DU SDOqV TXH HV WUDFWDYD G¶XQD DFFLy HQFDUUHJDGD L ILQDQoDGD
DQzQLPDPHQW DPE O¶REMHFWLX G¶REVWDFXOLW]DU HO ERQ GHVHQYROXSDPHQW G¶DTXHOO SURFpV
participatiu.

1.2 Antecedents
El present informe se centra en el període que arrenca amb les eleccions al Parlament de
Catalunya del 25 de novembre de 2012. En aquelles eleccions va quedar establerta la
PDMRULDSDUODPHQWjULDGHOVSDUWLWVTXHV¶KDYLHQSUHVHQWDWDOHVHOHccions amb el compromís
de portar a terme una consulta per a exercir el dret a decidir el futur polític de Catalunya.
/¶LQIRUPH DFDED DPE ODFHOHEUDFLyGHO SURFpVSDUWLFLSDWLXGHO GH QRYHPEUHGH  L HOV
SURFHVVRV SHQDOV REHUWV FRP D FRQVHTqQFLD G¶DTXesta convocatòria en la qual van
participar 2.350.000 ciutadans2. I cal destacar que, en aquest període, els esforços polítics ±
particularment, els del Govern català- es van concentrar en la defensa i la recerca de les vies
adequades per tal de poder exercir aquest dret, més que no pas a defensar una resposta o
altra a la consulta desitjada.
7DQPDWHL[ pV FHUW TXH O¶LQLFL G¶DTXHVW SURFpV QR V¶HQWpQ VL QR pV FRP D UHVXOWDW G¶XQV
2

/DSREODFLyWRWDOGH&DWDOXQ\DpVGHKDELWDQWV )RQW,GHVFDW3DGUyPXQLFLSDOG¶KDELWDQWV,1(
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DQWHFHGHQWV TXH O¶H[SOLTXHQ L HO MXVWLILTXHQ (Q FRQFUHW L VHQVH UHFyUUHU D DQtecedents
històrics més llunyans -que també hi són-, es poden esmentar les següents circumstàncies
immediates:
-

El Parlament de Catalunya, recuperat el 1980 després de la llarga dictadura
franquista, havia aprovat en diversos moments i circumstàncies fins a vuit resolucions
en les quals MD HV UHLYLQGLFDYD HO GUHW D O¶DXWRGHWHUPLQDFLy GH &DWDOXQ\D $TXHVWD
UHLWHUDGDYROXQWDWSROtWLFDGHIHUFRQVWDUODQRUHQ~QFLDDOGUHWG¶DXWRGHWHUPLQDFLyHV
basava, des de la primera resolució de 1989, tant en la reivindicació del principi
democràtic fonamental, com en el fet que el catalanisme polític mai no ha deixat de
considerar Catalunya com una nació, encara que aquesta condició no fos
reconeguda de manera explícita a la Constitució espanyola GHQLDO¶(VWDWXWGH
1979.

-

$UUDQ GH OD FRQVWDWDFLy DFFHQWXDGD D SDUWLU GH SULQFLSLV G¶DTXHVW VHJOH TXH HO
GHQRPLQDW (VWDW GH OHV DXWRQRPLHV WDO FRP V¶KDYLD FRQILJXUDW ILQDOPHQW QR UHVROLD
satisfactòriament les aspiracions i els problemes de Catalunya ±la manca
G¶DXWRQRPia política real, el finançament injust i la manca de reconeixement nacionalla majoria de forces polítiques catalanes es van comprometre a iniciar una reforma de
O¶(VWDWXWGHSHUWDOG¶DXJPHQWDULVREUHWRWPLOORUDUODTXDOLWDWLODJDUDQWLDGHOHV
competències de la Generalitat, revisar el seu finançament i obtenir el reconeixement
nacional. La proposta de reforma pactada per tots els partits amb representació
parlamentaria menys un, va obtenir el suport del 89 per cent dels membres del
Parlament el 30 de setembre de 2005, i va ser traslladada al Parlament espanyol per
a la seva discussió i aprovació. El resultat va ser un nou Estatut rotundament rebaixat
de contingut respecte del proposat, que, no obstant això, va ser aprovat pel poble de
Catalunya HQ UHIHUqQGXP HO  GH MXQ\ GH  WRW L O¶H[LVWqQFLD G¶XQD QRWDEOH
abstenció. Tanmateix, aquest text, aprovat pel Parlament de Catalunya, pel
Parlament espanyol i pel poble de Catalunya mitjançant referèndum, posteriorment
encara va ser escapçat en alguns aspectes fonamentals i, sobretot, desposseït de
YDORU YLQFXODQW SHU O¶(VWDW SHU ODVHQWqQFLD GHO7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO GHMXQ\ GH
 (O IUDFjV GH O¶(VWDWXW GH 2006 va suposar, per a molts, la certificació de
O¶HVJRWDPHQW GHO PRGHO DXWRQzPLF SUHvist a la Constitució espanyola de 1978 i la
LPSRVVLELOLWDWG¶DVVROLUGLQVG¶DTXHVWDXQDVROXFLyPtQLPDPHQWVDWLVIDFWzULDUHVSHFWH
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de l¶HVWDWXVSROtWLFGH&DWDOXQ\D
-

(O IUDFjV SROtWLF G¶DTXHOO LQWHQW GH UHIRUPD GH O¶(VWDWXW DFRPSDQ\DW G¶DFWLWXGV
SROtWLTXHV G¶DOWV FjUUHFV L LQVWLWXFLRQV GH O¶(VWDW HVSDQ\RO TXH YDQ VHU UHEXGHV D
Catalunya com a profundament humiliants, van empènyer una reacció popular de
GHVFRQWHQWDPHQW TXH MD V¶KDYLD FRPHQoDW D PDQLIHVWDU GHV GH  DUUDQ GH OHV
dificultats de negociació del nou Estatut. Aquesta reacció fou impulsada per diverses
organitzacions de la societat civil, com ara la Plataforma pel Dret a Decidir.
7DQPDWHL[ YD VHU O¶HYLGqQFLD GH OD LQFDSDFLWDW GHO QRX (VWDWXW G¶DWXUDU HO SURFpV
G¶LQYROXFLyDXWRQzPLFDHl que va fer créixer un ampli moviment popular que donava
SHU LQ~WLO TXDOVHYRO IXWXUD QHJRFLDFLy L HQWHVD DPE O¶(VWDW HVSDQ\RO SHU PLOORUDU
O¶HVWDWXVSROtWLFGH&DWDOXQ\DGLQVGHOPRGHOGHO¶HVWDWGHOHVDXWRQRPLHVLTXHIHLDXQ
gir radical a favor de la independència de Catalunya. Entre 2007 i 2010, aquesta
mobilització popular a favor del dret a decidir i la independència ±ara, de manera
GHVWDFDGD DPE O¶RUJDQLW]DFLy G¶XQHV FRQVXOWHV SRSXODUV VLPEzOLTXHV D PpV GH OD
meitat dels 947 municipis del país- V¶DPSOLD L V¶DFFHOHUD WDO FRP PRVWUHQ WRtes les
enquestes disponibles.

-

La sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que va desactivar totes i
cadascuna de les millores que encara conservava aquell ja disminuït Estatut de 2006,
GHVSUpV G¶XQD HVSHUD DJzQLFD GH JDLUHEp TXDWUH DQ\V SHU D PROWV FDWDODQV YD
constituir la certLILFDFLy GHILQLWLYD GH O¶HVJRWDPHQW GHO PRGHO DXWRQzPLF GH OD
Constitució de 1978 i, en conseqüència, la cerca de noves solucions que passaven
SHU OD FUHDFLy G¶XQ HVWDW SHU D &DWDOXQ\D L SHO FUHL[HPHQW GHO QRPEUH GH FLXWDGDQV
favorables a opcions secessionistes. La manifestació a Barcelona, organitzada per
entitats socials, en contra de la sentència de 2010, amb un milió de participants i
FRQYRFDGDDPEHOUHFODP³6RPXQDQDFLy1RVDOWUHVGHFLGLP´YDPRVWUDUODYHULWDEOH
magnitud del canvi de direcció de boQDSDUWGHO¶RSLQLyS~EOLFDDIDYRUGHIHUHIHFWLYD
ODFRQGLFLyGH³QDFLy´GH&DWDOXQ\DDPEWRWHVOHVseves conseqüències polítiques.

-

/DPDQLIHVWDFLyWDPEpD%DUFHORQDGHO¶GHVHWHPEUHGHDPEXQPLOLyLPLJ
de participants i convocada amb un exSOtFLW ³&DWDOXQ\D QRX (VWDW G¶(XURSD´ YD VHU
determinant per produir la reacció parlamentària per la qual els partits catalanistes
DVVXPLULHQHO³GUHWDGHFLGLU´FRPDQRXFRPSURPtVSROtWLF
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-

Tanmateix, el 20 de setembre de 2012 el Govern espanyol, tot al·legant, de manera
MXUtGLFDPHQW LQIXQGDGD PRWLXV G¶LQFRQVWLWXFLRQDOLWDW HQFDUD YD UHfusar una darrera
proposta del Govern català G¶XQQRXSDFWHILVFDOHQHOTXDO es demanava un sistema
de finançament més just, parcialment semblant al basc o al navarrès, malgrat que la
SURSRVWD DFFHSWDYD TXH HO ³SDFWH´ KDYLD GH VHU FRQFHGLW SHU XQD OOHL RUJjQLFD GH
O¶(VWDW±la LOFCA- i proclamava la voluntat de continuar contribuint solidàriament al
finançament G¶DOWUHVFRPXQLWDWVDXWzQRPHV
Aquesta negativa del Govern espanyol frustrava definitivament el principal objectiu
G¶DTXHOOD OHJLVODWXUD, TXH SUHWHQLD HQFDUD PLQLPLW]DU OHV LQVXILFLqQFLHV GH O¶(VWDWXW
de 2006. En conseqüència, el president Artur Mas anunciaria la convocatòria
G¶HOHFFLRQV DQWLFLSDGHV HO  GH VHWembre en el marc del debat de política general
SHU WDO GH FRQqL[HU O¶DEDVW GHO VXSRUW FLXWDGj DO GUHW D GHFLGLU $TXHVWV VyQ HQ
definitiva, els passos previs DOSURFpVTXHDTXtV¶DQDOLW]D

-

Les eleccions del 25 de novembre de 2012 van aconseguir la participació electoral més
alta des de la recuperació de la Generalitat de Catalunya ±SUjFWLFDPHQW G¶XQ  SHU
cent- i els partits favorables al dret a decidir van obtenir quasi dos terços dels escons.
El 23 de gener, en el primer ple ordinari de la nova legislatura, el Parlament aprovava,
amb 85 vots a favor, 41 en contra i 2 abstencions, la Declaració de Sobirania, per la
TXDOV¶DFRUGDYD³LQLFLDUHOSURFpVSHUIHUHIHFWLXO¶H[HUFLFLGHOGUet a decidir per tal que
HOV FLXWDGDQV L OHV FLXWDGDQHV GH &DWDOXQ\D SXJXLQ GHFLGLU OOXU IXWXU SROtWLF FROāOHFWLX´
G¶DFRUG DPE HOV SULQFLSLV GH ³VRELUDQLD´ ³OHJLWLPLWDW GHPRFUjWLFD´ ³WUDQVSDUqQFLD´
³GLjOHJ´ ³FRKHVLy VRFLDO´ ³HXURSHLVPH´ ³OHJDOLWDW´ ³SDSHU SULQFLSDO GHO 3DUDODPHQW´ L
³SDUWLFLSDFLy´LV¶LQVWDva el GRYHUQFDWDOjDFRQYRFDUXQDFRQVXOWD³SULRULWjULDPHQWGLQV
ODSURSHUDOHJLVODWXUD´3RTXHVVHWPDQHVGHVSUpVHOGHPDUoGHHO3DUODPHQW
aprovava una nova resolució, que obtenia el vot favorable de 104 diputats, en la qual
V¶LQVWDYD GH QRX HO *RYHUQ GH OD *HQHUDOLWDW D ³LQLFLDU XQ GLjOHJ DPE HO *RYHUQ GH
O¶(VWDW SHU IHU SRVVLEOH OD FHOHEUDFLy G¶XQD FRQVXOWD VREUH HO IXWXU GH &DWDOXQ\D´ (OV
SDVVRVVHJHQWVVyQHOVTXHV¶DQDOLW]HQHQGetall en els epígrafs següents.
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2. Oferta de diàleg i fixació de la data i la
pregunta de la consulta
La primera actuació significativa que es va fer per donar compliment al mandat parlamentari
G¶LQLFLDUHOSURFpVSHUH[HUFLUHOGUHWDGHFLGLUYDVHU O¶DFRUGVXEVFULWHOGHGHVHPEUHGH
2013 per sis partits amb representació al Parlament de Catalunya ±CDC, UDC, ERC, ICV,
EUiA i les CUP-, que representaven el 64 per cent dels membres de la Cambra (87 sobre
135), en el qual es fixava la data per celebrar la consulta (el 9 de novembre de 2014) i la
pregunta que se sotmetria a la votació dels ciutadans.
El president del govern espanyol va manifestar en aquell moment, i ha continuat reiterant
SRVWHULRUPHQWTXH DTXHVWD GHFLVLy³XQLODWHUDO´IHLDLPSRVVLEOHTualsevol negociació amb la
Generalitat adreçada a realitzar el referèndum o la consulta proposada.
'DYDQWDTXHVWDSRVLFLyGHOJRYHUQGHO¶(VWDWFDOSRVDUGHPDQLfest, en primer lloc, que fins al
GHGHVHPEUHGHGHVGHOD*HQHUDOLWDWV¶KDYLDLQWHQWDt per tots els mitjans negociar
DPEO¶(VWDWODFHOHEUDFLyGHODFRQVXOWDLODQHJRFLDFLyPDLV¶KDYLDSRJXWQLWDQVROVLQLFLDU
/¶(VWDWQHJDYDG¶HQWUDGDODFRQVWLWXFLRQDOLWDWGHTXDOVHYROFRQVXOWDLPHQ\VWHQLDODVROLGHVD
SROtWLFD GH OD SURSRVWDTXH V¶DWULEXwDDXQDGqULDG¶XQDPLQRULD GH GLULJHQWV HQWRWVRODGD R
com a molt, a una insatisfacció social limitada i passatgera fruit de la crisi econòmica. En
definitiva, la fixació de la data i la pregunta no van ser la causa de la suspensió de les
negociacions DPEO¶(VWDWSHUODVLPSOHUDyTXHDTXHVWHVQHJRFLDFLRQVPDLKDYLHQFRPHQoDW
MDTXHO¶(VWDWPDLKDYLDYROJXWTXHFRPHQFHVVLQ
'HIHWGDYDQWGHOVFRQWDFWHVLQIUXFWXRVRVDPEO¶(VWDt, el 26 de juliol de 2013, el president de
la Generalitat va trametre una carta al president del govern espanyol, feta pública pocs dies
GHVSUpVHQODTXDOSODQWHMDYD³ODQHFHVVLWDWG¶DIURQWDUHOGLjOHJLODQHJRFLDFLy que permetin
GH IRUPD SDFWDGD OD FHOHEUDFLy G¶XQD FRQVXOWD DO SREOH FDWDOj HQ HO WHUPLQL PpV EUHX
SRVVLEOH´ L DGMXQWDYD HO primer informe elaborat pel Consell Assessor per a la Transició
Nacional (CATN) 3 HQ HO TXDO V¶H[SRVDYHQ OHV FLQF YLHV D WUDYpV GH OHV TXDOV HV SRGLD

3

El Consell Assessor per a la Transició Nacional va ser creat pel Decret 113/2013, de 12 de febrer, està integrat
per persones de reconegut prestigi en les diferents disciplines vinculades amb el procés de transició nacional i la
seva creació respon a la voluntat del Govern de dotar-se del millor assessorament jurídic i tècnic per
desenvROXSDU O¶HVPHQWDW SURFpV TXH V¶KD GH EDVDU HQ HOV SULQFLSLV GH GLjOHJ L OHJDOLWDW L DPE OD YROXQWDW GHO
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realitzar legalment la consulta.
La resposta del president Rajoy no es va produir fins a tres dies després de la gran mostra
GHVXSRUWSRSXODUDO¶H[HUFLFLGHOGUHWDGHFLGLUGHO¶GHVHWHPEUHGH±cinquanta dies
després de UHEUHODFDUWDG¶$UWXU0DV- DPEO¶DQRPHQDGD9LD&DWDODQDSHUODLQGHSHQGqQFLD
que formà una cadena humana de més de 400 km, unint Catalunya de nord a sud i es va
OLPLWDU D PDQLIHVWDU TXH ³HO GLjOHJ DGTXLUHL[ HO VHX YHUWDGHU VHQWLW GHV GH O¶exigible lleialtat
LQVWLWXFLRQDOLGHVGHOUHVSHFWHDOPDUFMXUtGLF´
És més, cal destacar que, davant la reacció del president del govern espanyol donant per
WDQFDW HO GLjOHJ FRP D FRQVHTqQFLD GH OD IL[DFLy ³XQLODWHUDO´ GH OD GDWD L OD SUHJXQWD HO
president de la Generalitat, en un gest que assumia la possibilitat de tenir elevats costos
polítics interns, va respondre-li ±en unes declaracions a TV3 IHWHV HQ HO WUDQVFXUV G¶XQD
entrevista el mateix 16 de desembre- que estava disposat a negociar amb ell la data i la
pregunta de la consulta i a modificar-OHV VL IRV QHFHVVDUL /¶RIHULPHQW GHO SUHVLGHQW GH OD
Generalitat, una vegada més, va quedar sense resposta.

6ROāOLFLWXGDO¶(VWDWGHGHOHJDFLyHQOD
Generalitat de la competència per
FRQYRFDUODFHOHEUDFLyG¶XQUHferèndum
sobre el futur polític de Catalunya
3.1 Proposició presentada pel Parlament de
Catalunya al Congrés dels Diputats
1HJDGDWRWDSRVVLELOLWDWTXHO¶(VWDWDFFHSWpVSDFWDUXQSURFHGLPHQWSHUWDOTXHHOVFLXWDGDQV
de Catalunya poguessin decidir llur futur polític col·lectiu, el Parlament català va decidir
Pj[LPFRQVHQVSRVVLEOH/DSULPHUDIDVHGHOVWUHEDOOVG¶DTXHVW&RQVHOOYDFXOPLQDUDPEODSUHVHQWDFLyGHO/OLEUH
blanc de la Transició Nacional el 29 de setembre de 2014 i que es pot consultar al web:
www.gencat.cat/presidencia/catn
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VROāOLFLWDUDO¶(VWDWODGHOHJDFLyGHODFRPSHWqQFLDSHUFRQYRFDUXQUHIHUqQGXPDO¶HPSDUDGHO
TXHSUHYHXO¶Drticle 150.2 de la Constitució espanyola ±en endavant, CE-. A tal efecte, el 16
de gener de 2014, va aprovar OD 5HVROXFLy ; SHU OD TXDO V¶DFRUGD GH SUHVHQWDU D OD
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat
de Catalunya de la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el
futur polític de Catalunya4.
Aquesta Resolució va comptar amb el vot afirmatiu de 87 diputats del Parlament sobre un
total de 135, és a dir, amb una majoria qualificada molt superior a la majoria absoluta i que
V¶DFRVWDYD D OD GH OHV GXHV WHUFHUHV SDUWV GH OD FDPEUD (OV SRUWDYHXV GHOV JUXSV
SDUODPHQWDULV IDYRUDEOHV D O¶HVPHQWDGD UHVROXFLy &L8 (5& L ,&9-EUiA 5 ) van subratllar
durant el debat parlamentari6 TXHDWHVDODPDQFDGHUHVSRVWDSROtWLFDGHO*RYHUQGHO¶(VWDW
a la petició de la Generalitat de celebrar una consulta sobre el futur de Catalunya, la
sol·licitud de la delegació de la competència estatal sobre referèndums HQHOPDUFGHO¶DUWLFOH
 &( HUD G¶HQWUH OHV FLQF YLHV DSXQWDGHV SHO &$71 OD PpV DGHTXDGD HQ DTXHOOHV
circumstàncies polítiques per plantejar la possibilitat de realització de la consulta. Els dos
arguments principals per justificar aquesta opció erHQHOVVHJHQWVG¶XQDEDQGDHUDXQDYLD
que, partint del reconeixement de la competència estatal sobre referèndums (art. 92 i
149.1.32 CE), permetia formalitzar jurídicament la voluntat de la Generalitat de celebrar un
referèndum consultiu, legal i acordDW DPE O¶(VWDW GH O¶DOWUD HUD XQD YLD TXH REOLJDYD D OD
FHOHEUDFLy G¶XQ GHEDW L XQD YRWDFLy HQ HO &RQJUpV GHOV 'LSXWDWV HVSDQ\RO RQ TXHGDULD
S~EOLFDPHQW L LQVWLWXFLRQDOPHQW SDOHVD OD SRVLFLy SROtWLFD GH O¶(VWDW VREUH OD THVWLy GH OD
consulta sol·licitada per la Generalitat. Amb directa vinculació a aquests dos arguments
FRQYpUHFRUGDUTXHO¶HYHQWXDODFFHSWDFLyHQHO&RQJUpVGHOV'LSXWDWVGHOD tramitació de la
Proposició de llei oUJjQLFDSUHVHQWDGDSHO3DUODPHQWQRKDXULDLPSOLFDWO¶DSURYDFLyOLWHUDOGH
OD LQLFLDWLYD FDWDODQD VLQy O¶LQLFL G¶XQ SURFHGLPHQW SDUODPHQWDUL HQ HO VL GHO TXDO HO SDUWLW GHO
Govern i altres forces polítiques estatals haurien pogut presentar esmenes per propiciar la
QHJRFLDFLyLO¶DFRUGVREUHXQUHIHUqQGXPOHJDOLDFRUGDWHQWUHOD*HQHUDOLWDWLO¶(VWDW

4
5
6

Vid. BOPC 239, de 17 de gener de 2014; BOCG-CD, Sèrie B, 158-1, de 24 de gener de 2014
Tres diputats del PSC van votar a favor de la resolució i la CUP es va abstenir.
Vid. DSPC-P, 44, 16 de gener de 2014
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De fet, el pUHjPEXO L O¶DUticle únic de la Proposició de llei orgànica posaven en relleu la
YROXQWDW GH OD *HQHUDOLWDW GH EXVFDU O¶DFRUG DPE O¶(VWDW WDQW VREUH OD FHOHEUDFLy GH OD
FRQVXOWDFRPVREUHODPDQHUDG¶Lmplementar els seus resultats.
$EDQVG¶HQWUDUHQDTXHstes dues qüestions, el mateix preàmbul, en primer lloc, considerava
TXH OD GHFLVLy VREUH HO IXWXU SROtWLF G¶XQD FRPXQLWDW QDFLRQDO FRP és CatalXQ\D V¶KDYLD
G¶DUWLFXODUFRPhavia esdevingut en altres contextos polítics semblants (Quebec i Escòcia),
DOYROWDQWGHOUHVSHFWHDOSULQFLSLGHPRFUjWLFSUHVHQWDOD&( HQWUHDOWUHVDO¶DUWLFOH LTXH
WpHQHOUHIHUqQGXPFRQVXOWLXGHO¶DUWLFOH&(XQGHOVLQVWUXPHQWVSULQFLSDOVSHUDODVHYD
materialització efectiva. A continuació el preàmbul afirmava que ³OD FRQYRFDWzULD L OD
FHOHEUDFLy G¶XQ UHIHUqQGXP VREUH HO IXWXU SROtWLF GH &DWDOXQ\D SRW WHQLU HQFDL[ HQ OD
&RQVWLWXFLyHQODPHVXUDTXHDTXHVWDQRH[FORXODSRVVLELOLWDWG¶XQUHIHUqQGXPFRQVXOWLXHQ
O¶jPELW G¶XQD FRPXQLWDW DXWzQRPD QL HVWDEOHL[ OtPLWV TXDQW DO VHX FRQWLQJXW´. Finalment, el
pUHjPEXO UHFRQHL[LD TXH O¶DUWLFOH  &( UHVHUYD D O¶(VWDW O¶DXWRULW]DFLy GH OD
FRQYRFDWzULDGHFRQVXOWHVSRSXODUVSHUYLDGHUHIHUqQGXPFRQVWDWDYDTXHO¶DUWLFOH&(
permet a l¶(VWDW GH GHOHJDU D OHV FRPXQLWDWV DXWzQRPHV SHU PLWMj G¶XQD OOHL RUJjQLFD
facultats corresponents a una matèria de titularitat estatal i entenia que en aquest cas la
QDWXUDOHVD GH OD PDWqULD UHIHUqQGXP FRQVXOWLX L G¶jPELW WHUULWRULDO DXWRQzPLF  SHUPHW
O¶DSOLFDFLy GH O¶DUWLFOH  &( 3RW VHU RSRUW~ UHFRUGDU HQ DTXHVW SXQW TXH VDOYDQW OHV
diferències de context jurídic i polític, el procediment emprat al Regne Unit per fer possible el
UHIHUqQGXP VREUH OD LQGHSHQGqQFLD G¶(VFzFLD $FRUG HQWUH HO *RYHUQ del Regne Unit i el
*RYHUQ G¶(VFzFLD GH  G¶RFWXEUH GH   pV LJXDOPHQW HO GH OD GHOHJDFLy GH OD
competència en la matèria des de les institucions centrals a les del territori afectat.
En tot cas, com hem avançat, la Proposició de llei orgànica del Parlament de Catalunya
GHL[DFODUDODYROXQWDWGHOD*HQHUDOLWDWGHFHUFDUO¶HQWHVDDPEO¶(VWDWHQUHODFLyWDQWDmb la
celebració de la consulta com amb les accions derivades del seu resultat. Ambdues
qüestions es tracten tot seguit de manera separada. Pel que fa a la primera, el preàmbul
assenyalava que la Proposició de llei orgànica ³RSWD SHU OD IyUPXOD GH OD GHOHJDFLy DG
FDVXP SHU WDO GH IDFLOLWDU O¶DSOLFDFLy GH O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXFLy L HVWDEOLU DOKRUD XQ
marc necessari de coordinació i col·laERUDFLy HQWUH O¶(VWDW L OD *HQHUDOLWDW´. En el mateix
VHQWLW O¶DUticle únic de la Proposició de llei orgànica establia el següent: ³(V GHOHJD D OD
Generalitat de Catalunya la competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum
consultiu perquè els catalans es pronunciïn sobre el futur polític col·lectiu de Catalunya, en
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HOV WHUPHV TXH V¶DFRUGLQ DPE HO *RYHUQ GH O¶(VWDW  ´. Quant a les conseqüències dels
UHVXOWDWV GHO UHIHUqQGXP L D OD YROXQWDW GH OD *HQHUDOLWDW G¶DUULEDU D XQ DFRUG DPE O¶(VWDW
VREUH OOXU LPSOHPHQWDFLy MD V¶KD YLVW TXH O¶DUWLFOH ~QLF GHL[DYD FODU TXH HV WUDFWDYD G¶XQ
UHIHUqQGXP ³FRQVXOWLX´ (Q OD PDWHL[D OtQLD HO Sreàmbul subratllava que ³OD QDWXUDOHVD
consultiva del referèndum ha de permetre aplicar-lo en el cas concret del dret a decidir,
entenent que és la fórmula més idònia per iniciar un procés democràtic i no pas per definir
en si mateix una realitat jurídica que dependrà de la negociació política posterior i de
O¶DSOLFDFLyGHOVUHVXOWDWVGHOUHIHUqQGXPG¶DFRUGDPEHOSULQcipi de legalitat i sense excloure,
QDWXUDOPHQW HOV SURFHVVRV GH UHIRUPD FRQVWLWXFLRQDO´. La voluntat de deixar oberta la
possibilitat de negociar DPEO¶(VWDWODGDWDLODSUHJXQWDLHOGHVLJG¶LPSOHPHQWDUHOVUHVXOWDWV
G¶DFRUGDPEOa legalitat vigent queden palesoVHQHOVSDUjJUDIVTXHV¶DFDEHQGHUHSURGXLUL
en general, en tota la Proposta.
(Q GHILQLWLYD HV SRW DILUPDU TXH PLWMDQoDQW O¶DSOLFDFLy GH OD YLD GH O¶DUWLFOH  &( OD
*HQHUDOLWDW IHLD ~V G¶XQ GHOV PHFDQLVPHV FRQVWLWXFLRQDOPHQW HVWDEOHUWV per poder celebrar
una consulta sobre el futur polític de Catalunya, però no pretenia convocar unilateralment un
UHIHUqQGXP G¶DXWRGHWHUPLQDFLy VLQy DFRUGDU DPE O¶(VWDW OD FHOHEUDFLy G¶XQ UHIHUqQGXP
FRQVXOWLX SHU FRQqL[HU O¶RSLQLy GHOV FLXWDGDQV FDWDODQV L negociar posteriorment la
implementació dels seus resultats en el marc de la legalitat, inclosos els procediments de la
reforma constitucional.
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3.2 El rebuig del Congrés dels Diputats
espanyol a la Proposició de llei orgànica
presentada pel Parlament de Catalunya:
DUJXPHQWVMXUtGLFVGHO*RYHUQGHO¶(VWDWLGHOV
partits estatals contraris a la delegació de la
competència en matèria de referèndums
(O&RQJUpVGHOV'LSXWDWVYDGHEDWUHLYRWDUHOG¶DEULOGHODSUHVDHQFRQVLGHració de
la Proposició de llei orgànica presentada pel Parlament de Catalunya7. La proposta catalana
va ser rebutjada ja que va tenir 299 vots en contra, 47 a favor i 1 abstenció. Cal destacar que
entre els grups parlamentaris que van expressar el seu vot negatiu hi havia el del partit del
*RYHUQHO3DUWLW3RSXODU 33 LHOGHOSULQFLSDOSDUWLWGHO¶RSRVLFLyHO3DUWLW6RFLDOLVWD2EUHU
Espanyol (PSOE).
El president del Govern espanyol, seguint el fil conductor dels arguments jurídics del
GRFXPHQWGHO*RYHUQOOHJLWDO¶LQLFLGHODVHVVLySDUODPHQWjULDLUHSURGXwWDODiari de Sessions,
YD H[SRVDU OD SRVLFLy FRQWUjULD GH O¶H[HFXWLX HVSDQ\RO L WDPEp OD GHO 33 mitjançant un
discurs en el qual va sostenir que la Proposició de llei orgànica del Parlament de Catalunya
QRWHQLDHQFDL[FRQVWLWXFLRQDOSHUXQGREOHPRWLX'¶XQDEDQGDSHUXQFULWHULIRUPDO, ja que,
segons el seu parer, la matèria de la qual es demanava la delegació ±O¶DXWRULW]DFLySHUDOD
convocatòria de consultes populars per via de referèndum- no era susceptible de ser
GHOHJDGD HQ HOV WHUPHV HVWDEOHUWV SHU O¶DUWLFOH  &( 'H O¶DOWUD per una raó de fons,
perquè el president del Govern considerava TXHO¶REMHFWHGHOUHIHUqQGXP±el pronunciament
dels ciutadans de Catalunya sobre el seu futur polític col·lectiu- era una decisió que afectava
la sobirania nacional i li corresponia adoptar-la al conjunt del poble espanyol.

7

Vid. DSCD-3OHQRGHG¶DEULOGH
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3HOTXHIDDO¶REMHFFLyFRQVWLWucional de caràcter formal, el president del Govern entenia que
la matèria objecte de la sol·licitud de delegació ³QRHVGLYLVLEOHFRQVLVWHH[FOXVLYDPHQWHHQ
OD DXWRUL]DFLyQ´ i que, per tant, ³OR TXH VH VROLFLWD DEDUFD WRGR HO FRQWHQLGR GH OD
competencia, WUDQVIHULUOR HTXLYDOH D YDFLDUOD HV GHFLU D SHUGHU OD WLWXODULGDG´. Dit en altres
paraules, el president del Govern considerava que la Proposició de llei orgànica buidava
FRPSOHWDPHQWODFRPSHWqQFLDHVWDWDOGHO¶DUWLFOH&(LDTXHVWIHWDQDYDHQ contra de
O¶DUWLFOH&(, que permet únicament la delegació de facultats corresponents a matèries
de titularitat estatal però no la delegació de la competència en la seva totalitat.
Quant a la inconstitucionalitat de fons, el president del Govern estimava que ³OR TXH
pretende ese referéndum, independientemente de los eufemismos con que se camufle, es
SURFODPDU XQD VREHUDQtD TXH QR H[LVWH SRUTXHQXHVWUD &RQVWLWXFLyQ QRODUHFRQRFH´ i que,
en conseqüència, ³OD VREHUDQtD HVSDxROD FRUUHVSRQGH D WRGRV ORV HVSDxROHV´. En altres
termes, el pUHVLGHQW GHO *RYHUQ VRVWHQLD TXH OD FHOHEUDFLy G¶XQ UHIHUqQGXP VREUH HO IXWXU
polític de Catalunya vulnerava els articles 1.2 i 2 CE, que proclamen, respectivament, la
sobirania nacional del poble espanyol i la indissolubilitat i la indivisibilitat de la nació
espanyola. En definitiva, el president del Govern, en sintonia amb la STC 103/2008, entenia
que un referèndum de les característiques recollides en la Proposició de llei orgànica del
Parlament afectava la sobirania QDFLRQDOLQRSRGLDVHUREMHFWHG¶XQDGHFLVLyXQLODWHUDOGHOV
ciutadans de Catalunya sinó que corresponia exclusivament al conjunt dels ciutadans
espanyols en el marc del procediment de reforma constitucional.
Aquest darrer argument és el que també va esgrimir el portaveu del PSOE quan va afirmar
literalment el següent: ³OR TXH VHJXUR TXH QR FDEH HQ HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ HV
preguntar a unos cuantos por aquello que corresponde a todos. (...). Lo que no cabe es
hacer un referéndum autonómico con una pregunta que afecte al conjunto de los ciudadanos
HVSDxROHV´.
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3.3 Arguments jurídics per defensar la
constitucionalitat de la Proposició de llei
orgànica de sol·licitud de delegació en la
Generalitat de la competència per autoritzar,
convocar i celebrar un referèndum sobre el
futur polític de Catalunya
&RP V¶DFDED G¶H[SRVDU HOV PRWLXV DGGXwWV HQ HO &RQJUpV GHOV 'LSXWDWV HVSDQ\RO SHU
predicar la inconstitucionalitat de la Proposició de llei orgànica presentada pel Parlament en
HOPDUFGHO¶DUWLFOH2 CE són substancialment dos i es poden resumir sintèticament de la
manera següent: el primer és que es pretén delegar una competència estatal a la Generalitat
sobre una matèria no susceptible de delegació; el segon és que es preveu ODUHDOLW]DFLyG¶XQ
referèndum autonòmic sobre un objecte que correspon al referèndum del conjunt dels
ciutadans espanyols.
Pel que fa al caràcter indelegable de la competència estatal sobre autorització de la
convocatòria de referèndums, es recordarà que es basa en una concepció segons la qual la
matèria objecte de la delegació és indivisible i consegüentment, si es delega, es buida
FRPSOHWDPHQWODSRVVLELOLWDWG¶LQWHUYHQFLyGHO¶(VWDW7UHVVyQHOVDUJXPHQWVMXUtGLFVTXHHV
poden oposar a aquest plantejament defensat pel Govern GHO¶(VWDWLODPDMRULDGHO&RQJUpV
dels Diputats. En primer lloc, es pot constatar que la Proposició de llei orgànica del
Parlament de Catalunya no pretén una delegació general de la competència estatal sinó
simplement una delegació ³DGFDVXP´ ja que, com assenyala literalment el seu article únic,
HO VHX REMHFWLX pV GHPDQDU OD FRPSHWqQFLD SHU DXWRULW]DU FRQYRFDU L FHOHEUDU ³XQ´
referèndum sobre el futur polític de Catalunya. En segon lloc, es pot comprovar també que el
WH[W GH O¶DUWLFOH únic de la Proposició de llei oUJjQLFD QR GHVDSRGHUD WRWDOPHQW O¶(VWDW HQ OD
matèria ja que deixa clar que la delegació de la competència per a autoritzar el referèndum
HV IDUj ³HQ HOV WHUPHV TXH V¶DFRUGLQ DPE HO *RYHUQ GH O¶(VWDW´ (Q DTXHVW SXQW pV RSRUW~
recordar que, G¶DFRUG DPE O¶DUWLFOH  &( TXDOVHYRO OOHL RUJjQLFD GH GHOHJDFLy GH
FRPSHWqQFLHVSRWLQFRUSRUDUOHVIRUPHVGHFRQWUROTXHO¶(VWDWHVYXOJXLUHVHUYDU)LQDOPHQW
no sembla que es pugui sostenir que una competència és, per la seva naturalesa,
indelegable ja que, alPHQ\VSHOTXHIDDODFRQYRFDWzULDGHUHIHUqQGXPVO¶($&GH DUW
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  L O¶(VWDWXW GH  DUW  L  MD SUHYHXHQ TXH OD *HQHUDOLWDW SXJXL FRQYRFDU HOV
referèndums de reforma estatutària SUqYLDDXWRULW]DFLyGHO¶(VWDW
Quant a la preteVD LQYLDELOLWDW FRQVWLWXFLRQDO G¶XQ UHIHUqQGXP G¶jPELW WHUULWRULDO SXUDPHQW
autonòmic sobre el futur polític de Catalunya, es pot afirmar amb rotunditat que la celebració
G¶DTXHVW UHIHUqQGXP QR XVXUSD FDS IXQFLy DO SREOH HVSDQ\RO FRP D WLWXODU GH OD VRELUDnia
QDFLRQDOHVWDEOHUWDDO¶DUWLFOH&(&RPLJXDOPHQWH[SOLFLWHQGHPDQHUDLQHTXtYRFDtant el
prejPEXO FRP O¶DUWLFOH ~QLF GH OD 3URSRVLFLy GH OOHL Rrgànica, el referèndum que es vol
FHOHEUDUpVGHFDUjFWHU³FRQVXOWLX´pVDGLUQo és un referèndum del qual es pugui derivar
GLUHFWDPHQW O¶DXWRGHWHUPLQDFLy GH &DWDOXQ\D R OD VHYD VHFHVVLy XQLODWHUDO GH O¶(VWDW
espanyol, VLQyHYHQWXDOPHQWXQD³QHJRFLDFLy´HQWUHOD*HQHUDOLWDWLO¶(VWDWHQHOPDUFGHOD
legalitat i dels procediments de reforma constitucional &DO GHVWDFDU TXH O¶DGPLVVLELOLWDW
FRQVWLWXFLRQDOG¶XQUHIHUqQGXPFRQVXOWLXVREUHODIXWXUDFRQILJXUDFLySROtWLFDGH&DWDOXQ\DKD
estat defensada per diversos constitucionalistes espanyols, com, entre altres, el professor
Rubio Llorente, exvicepresident del Tribunal Constitucional i expUHVLGHQWGHO&RQVHOOG¶(VWDW
6HJRQV DTXHVW SXQW GH YLVWD OD YLDELOLWDW FRQVWLWXFLRQDO G¶XQ UHIHUqQGXP DXWRQzPLF GH
caràcter consultiu, sobre el futur polític de Catalunya troba el seu fonament en el principi
democràtic de O¶DUWLFOH  &( L HQ ODSUHYLVLyGH UHIHUqQGXPV FRQVXOWLXVGH O¶DUWLFOH &(
mentre que la intervenció del poble espanyol, com a titular de la sobirania nacional, quedaria
reservada per a un eventual posterior referèndum vinculant de reforma constitucional.
Aquesta darrera posició sembla haver estat acollida també pel Tribunal Constitucional en la
STC 42/2014, en la qual no es reitera la doctrina establerta en la STC 103/2008, relativa al
GHQRPLQDW3OD,EDUUHW[H'¶DTXHVWDGDUUHUDVHQWqQFLDHVGHVSUHQLDTXHTXHGDYDH[FORVDOD
possibilitat de TXDOVHYRO FRQVXOWD DOV FLXWDGDQV G¶XQD FRPXQLWDW DXWzQRPD TXH SRJXpV
afectar al titular de la sobirania, ja que en aquest cas només es podia realitzar un
referèndum de reforma constitucional amb intervenció del conjunt dels ciutadans espanyols.
De la STC 42/2014, que declara la conformitat constitucional de les referències al dret a
decidir de Catalunya contingudes en la Resolució 5/X del Parlament, de 23 de gener de
2013, es pot deduir que té cobertura constitucional un referèndum consultiu i acordat amb
l'Estat com el que la Generalitat reclamava poder celebrar sobre el futur polític de Catalunya
mitjançant la delegació de la competència. Cal advertir, tanmateix, que, la STC de 25 de
febrer de 2015 ha tornat a posar en valor els pronunciaments de la STC 103/2008, si bé ho
IDVHQVHGHL[DUG¶LQYRFDUQLFRQWUDGLUODGRFWULQDGHOD67&.
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En efecte, poden trobar-se en la Sentència 42/2014 prou elements per a defensar que,
sense reforma constitucional prèvia, un referèndum consultiu pot celebrar-se a Catalunya per
a conèixer la voluntat política dels seus ciutadans sobre la seva pertinença o no a l'Estat
espanyol. Aquests elements són els següents: en primer lloc, l'èmfasi que la Sentència posa
en el principi democràtic com a valor superior de l'ordenament i fonament de la conformitat
constitucional del dret a decidir de Catalunya; en segon lloc, la distinció que fa el Tribunal
entre activitats preparatòries en l'exercici del dret a decidir i l'assoliment efectiu d'aquest; en
tercer lloc, la Sentència no exclou explícitament cap instrument per a la realització de les
DFWLYLWDWV SUHSDUDWzULHV GH O¶H[HUFLFL GHO GUHW D GHFLGLU PHQWUH TXH O H[LJqncia de la reforma
constitucional, amb referèndum de tots els espanyols, la vincula únicament a la fase
G DVVROLPHQW HIHFWLX GH O H[HUFLFL GHO GUHW D GHFLGLU ILQDOPHQW OD LQYRFDFLy GH O¶2SLQLy GHO
Tribunal Suprem del Canadà del 20 d'agost de 1998 que és utilitzada en la Sentència
42/2014 per a reforçar l'afirmació que una comunitat autònoma no pot convocar
unilateralment un referèndum d'autodeterminació, però, com és de sobres conegut, aquesta
decisió del Tribunal Suprem canadenc no qüestiona de cap manera, ans al contrari, que el
Quebec o qualsevol altra província pugui organitzar un referèndum per a conèixer la seva
voluntat política sobre una proposta de secessió.
En definitiva, des de la perspectiva estrictament jurídica, Catalunya no és sobirana per
decidir unilateralment el seu futur polític col·lectiu, però sí que pot ser consultada sobre
DTXHVWDTHVWLyHQHOPDUFGHO¶RUGHQDPHQWFRQVWLWXFLRQDOHVSDQ\RO

4. Noves ofertes de negociació i suport
VRFLDODO¶H[HUFLFLGHOGUHWDGHFLGLU
Pocs dies després de la negativa del Congrés dels Diputats a la delegació de la
competència, el president Rajoy, en una roda de premsa (12.04.2014), torna a acusar al
Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de prendre decisions unilaterals que
fan impossible cap tipus de diàleg: "Ho he de dir amb meridiana claredat: és un procés
continu de presa de decisions unilaterals. Així és impossible dialogar". Tanmateix, en els
dies posteriors, el president Mas, en diverses entrevistes a diferents mitjans de comunicació
UHLWHUD O¶RIHUWD GH GLjOHJD 5DMR\ SHU DIURQWDU ODYROXQWDW PDMRULWjULD GHOSREOHGH &DWDOXQ\D
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per fer la consulta.
El president català demDQDDO¶(VWDWHVSDQ\ROTXHVHJXHL[LO¶H[HPSOHEULWjQLF
-‐

³&DODVVHXUH¶VDQHJRFLDUDUULEDUDXQDFRUGLGHL[DUTXHODJHQWYRWL$TXHVWDpVOD
IyUPXOD EULWjQLFD 0¶DJUDGDULD TXH (VSDQ\D IHV HO PDWHL[ TXH WLQJXpV OD PDWHL[D
PHQWDOLWDW´ ±entrevista a la BBC (18.01.2014)

-‐

³6HPSUH KH GLW TXH VL O¶(VWDW Wp UHV D RIHULU D &DWDOXQ\D V¶KDXUj GH YRWDU GH WULDU
dHPRFUjWLFDPHQW HQWUH O¶RIHUWD GH O¶(VWDW L OD SUHJXQWD SDFWDGD D &DWDOXQ\D´ ±
entrevista a La Vanguardia (02.02.2014)

-‐

³(O WHPSV SHU IHU XQD RIHUWD SHU SDUW GH O¶(VWDW  QR KD SDVVDW GHO WRW SHUTXq QR
SRGHP LPSHGLU TXH O¶(VWDW HVSDQ\RO DOJXQ GLD UHDFFLRQL L RIHUHL[L XQ HQFDL[
constitucional nou (...). Seria bastant antidemocràtic que els catalans aleshores
diguéssim que no volem escoltar-KR4XLQDFRQGLFLyV¶KDXULDGHFRPSOLUSHUDFFHSWDU
DTXHVWD RIHUWD" 4XH SDVVpV SHU OHV XUQHV YRWDU O¶RIHUWD G¶(VSDQ\D L OD SUHJXQWD
acordada a Catalunya´±entrHYLVWDDO¶$UD (02.03.2014)

-‐

³1RYXOODFWXDUVROHQDTXHVWSURFpVSHUzVLKLKDXQDRIHUWDGHO¶(VWDWHVSDQ\ROOD
millor manera de valorar-ODpVDOHVXUQHV´ ±HQWUHYLVWDDO¶$UD (02.03.2014)

$EDQV GH O¶HVWLX HO SUHVLGHQW 0DV HQFDUD torna a reiterar en diverses ocasions i diferents
àmbits la seva voluntat de diàleg i ofereix al president Rajoy negociar els termes de la
consulta, obrint-se de nou a modificar la data i la pregunta:
-‐

³(VWLF GLVSRVDW D SDUODU DPE HO SUHVLGHQW 5DMR\ MD Oi ho he dit, sempre que calgui.
6HQVHFRQGLFLRQVSUqYLHVGHFDSGHOHVSDUWV´ ±Ple del Parlament en resposta a una
interpel·lació del Grup Parlamentari Popular8 (07.05.2014)

-‐

³6LKLKDXQDRIHUWDVzOLGDFUHwEOHLDPEJDUDQWLHVSHUSDUWGHO (VWDWHVSDQ\RO (...) la
PHYDFRQGLFLypVTXHKDGHSDVVDUSHUOHVXUQHV  LODGHFLVLyILQDOO¶KDGHSUHQGUH
HO SREOH GH &DWDOXQ\D L QRPpV OD SRW SUHQGUH D OHV XUQHV´- conferència a Tribuna
Girona (09.05.2014)

8

Vid Diari de Sessions del Parlament de Catalunya ± Ple, sessió núm. 32 primera reunió p. 21
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-‐

³,I WKH 6SDQLVK JRYHUQPHQW VD\V RN ZH DUH ZLOOLQJ WR DFFHSW WKH FRQVXOWDWLRQ LQ
Catalonia, we are committed to let Catalan people vote, and as they did in the U.K.,
we have to sit at the table and open negotiations (...). You can talk about the terms of
this referendum or this consultation, you can talk about the date, you can talk about
WKHTXHVWLRQ´ ±entrevista a Bloomberg (15.07.2014)

El 23 de juliol de 2014, Joan Rigol, coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir9 escriu
una carta al president Rajoy en la qual li demana que ³SURSLFLwXQGLjOHJDPEHO*RYHUQGHOD
Generalitat de Catalunya perquè QR V¶LPSHGHL[L HO SRGHU H[HUFLU OHJDOPHQW HO GUHW GH
consulta que posseïm els ciutadans catalans´ G¶DFRUG DPE HOV IRQDPHQWV MXUtGLFV GH OD
sentència del Tribunal Constitucional sobre la Declaració de Sobirania.
)LQDOPHQWHOGHMXOLROPpVG¶XQDQ\GHVSUpVGHODGDUUHUDWUREDGDIHWDS~EOLFDHQWUHHOV
presidents de la Generalitat i del govern espanyol, es produeix una nova reunió al Palau de
la Moncloa. A la sortida el president Mas constata que es manté el desacord amb el
president espanyol respecte de la consulta del 9-N, i explica10 que li ha transmès la seva
voluntat de celebrar la consulta i fer-la "legalment i, si pot ser, d'acord amb l'Estat".
/D 'LDGD GH O¶ GH VHWHPEUH GH  HV FRQYHUWHL[ GH QRX HQ XQ FODP D IDYRU GH SRGHU
votar, en la qual 1,8 milions de persones (que representa aproximadament el 24% de la
població de Catalunya) formen un mosaic en forma de V omplint dues de les principals
avingudes de la ciutat de Barcelona.
'H IHW HO VXSRUW VRFLDO D O¶H[HUFLFL GHO GUHW D GHFLGLU KD VLJXW XQD GH OHV FDUacterístiques
FRQVWDQWVG¶DTXHVWDSULPHUDHWDSDGHOSURFpV&RPDPRVWUHVVLJQLILFDWLYHVG¶DTXHVWIHWHV
poden esmentar les més de 3.000 entitats socials que el mes de MXOLRO GH  V¶KDYLHQ
adherit al Pacte Nacional pel Dret a Decidir ±constituït al Parlament de Catalunya el juny de
2013- i els 920 municipis de Catalunya, sobre un total de 947, que en els plens del seus
ajuntaments van aprovar mocions a favor de la celebració de la consulta.

9

El Pacte Nacional pel Dret a Decidir (PNDD) es va constituir el 26 de juny de 2013 i agrupa diverses
institucions; partits polítics favorables al dret a decidir; així com les principals associacions i entitats catalanes
G¶jPELW PXQLFLSDO FXOWXUDO educatiu; comunicatiu; social; cívic; esportiu; generacional; sindical; empresarial i
SURIHVVLRQDO$OPDUJHGHOHVSURSGHHQWLWDWVSURPRWRUHVV¶KLKDn adherit més de 4.200 entitats.
10

Bloomberg, El Mundo, Ara.
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Tancades totes les vies de negociació per convocar de manera acordada un referèndum o
XQD FRQVXOWD OD *HQHUDOLWDW YD GHFLGLU HPSUDU O¶~QLFD YLD OHJDO TXH WHQLD DO seu abast atès
que la Llei catalana de consultes per la via de referèndum, la 4/2010, havia sigut
UHFRUUHJXGDSHUO¶(VWDWGDYDQWGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQal i, malgrat que aquest havia aixecat
la suspensió, no tenia cap sentit intentar la seva aplicació ja que la mateixa llei establia que
OD FRQYRFDWzULD GHOV UHIHUqQGXPV TXH V¶KL UHJXODYHQ FRUUHVSRQLD DO JRYHUQ GH O¶(VWDW $L[t
doncs, la Generalitat no tenia altra via que la de la Llei de consultes no referendàries que
V¶HVWDYDWUDPLWDQWHQHO3DUODPHQWGHVGHODOHJLVODWXUDSUHFHGHQW

5. Aprovació de la Llei de consultes
populars no referendàries i Decret de
convocatòria
5.1 La Llei catalana de consultes populars no
UHIHUHQGjULHVLG¶DOWUHVIRUPHVGHSDUWLFLSDFLy
ciutadana
El 19 de setembre de 2014 el Parlament de Catalunya aprovava, per 106 vots a favor i 28 en
contra, la /OHL GH FRQVXOWHV SRSXODUV QR UHIHUHQGjULHV L G¶DOWUHV IRUPHV GH SDUWLFLSDFLy
ciutadana, amb origen en una proposició de llei elaborada per una ponència conjunta i a
O¶HPSDUD GH O¶DUWLFOH  GH O¶(VWDWXW G¶Dutonomia, que li confereix la facultat exclusiva per
UHJXODU L FRQYRFDU GLQV GH O¶jPELW GH OHV VHYHV FRPSHWqQFLHV TXDOVHYRO FRQVXOWD Sopular,
llevat del referèndum.
La Proposició de lOHL XQ FRS DSURYDW HO 'LFWDPHQSHU OD&RPLVVLyG¶$IHUV ,QVWLWXFLRQDOV GHO
Parlament, va ser sotmesa a dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. El Consell, en
el seu Dictamen 19/2014 GH  G¶DJRVW YD FRQVLGHUDU SHU PDMRULD TXH OD 3URSRVLció era
FRQIRUPH D O¶(VWDWXW G¶Dutonomia i a la Constitució. El Dictamen va comptar amb els vots
particulars de quatre coQVHOOHUV TXH GLVFUHSDYHQ GH O¶opinió majoritària, en considerar, en
general i amb matisos diversos, que les consultes populars no referendàries que preveia la
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Llei eren, materialment, referèndums, i, en un dels vots, que les consultes previstes a la Llei
XOWUDSDVVDYHQ O¶jPELW GH FRPSHWqQFLHV GH OD *HQHUDOLWDW 6REUH DTXHVW GHEDW V¶KL WRUQDUj
PpV HQGDYDQW D O¶KRUD G¶DQDOLW]DU HOV DUJXPHQWV GH OD LPSXJQDFLy GH OD /OHL SHU SDUW GHO
*RYHUQGHO¶(VWDW
Sense entrar en els detalls de la regulació que estableix la Llei11 i sense oblidar que es tracta
G¶XQD QRUPDWLYD JHQHUDO VREUe mecanismes de participació ciutadana que inclou consultes
populars no referendàries i altres instruments de participació, cal fer esment, no obstant, de
11

La Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació

FLXWDGDQDSXEOLFDGDDO'2*&QGHGHVHWHPEUHV¶HPSDUDHQODFRmpetència de caràcter exclusiu que
O¶(VWDWXW G¶DXWRQRPLD DUW   DWRUJD D OD *HQHUDOLWDW ³SHU D O¶HVWDEOLPHQW GHO UqJLP MXUtGLF OHV PRGDOLWDWV HO
SURFHGLPHQW O¶DFRPSOLPHQW L OD FRQYRFDWzULD SHU OD PDWHL[D *HQHUDOLWDW R SHOV HQV ORFDOV HQ O¶jPELW GH llurs
FRPSHWqQFLHVG¶HQTXHVWHVDXGLqQFLHVS~EOLTXHVIzUXPVGHSDUWLFLSDFLyLTXDOVHYRODOWUHLQVWUXPHQWGHFRQVXOWD
SRSXODU VDOYDQW HO TXH GLVSRVD O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXFLy´ $TXHVW SUHFHSWH HVWDWXWDUL YD VHU GHFODUDW
conforme a la Constitució pel Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 31/2010, de 28 de juny (FJ 69),
sempre que V¶HQWHQJXpV TXH O¶H[FHSFLy TXH SUHYHX HQ OD UHIHUqQFLD D O¶DUW  &( LQFORX OD ILJXUD GHO
UHIHUqQGXPHQODVHYDLQWHJULWDWLQRQRPpVO¶DXWRULW]DFLyHVWDtal per a la seva convocatòria. De fet, el Parlament
de Catalunya va aprovar amb anterioritat a aquesta Sentència la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes
populars per via de referèndum, que va ser impugnada pel Govern estatal davant del Tribunal Constitucional i
que aquest va suspendre automàticament en presentar-se la impugnació, aixecant-la però poc després
(interlocutòria de 9 de juny de 2010), de tal manera que aquesta Llei estava plenament en vigor en el moment en
què es va elaborar i aprovar la Llei de consultes no referendàries.
La Llei 10/2014 regula dues modalitats de consulta i participació ciutadanes: les consultes populars no
UHIHUHQGjULHVG¶XQDEDQGDLHOVSURFHVVRVGHSDUWLFLSDFLyFLXWDGDQDG¶XQDDOWUDHQWUHHOVTXDOV es compten les
enquestes i les audiències públiques ciutadanes. La Llei, a més, actua supletòriament respecte dels altres
instruments i mecanismes de participació que prevegin específicament les lleis sectorials.
En relació amb les consultes populars no UHIHUHQGjULHV OD /OHL OHV GHILQHL[ FRP ³OD FRQYRFDWzULD IHWD SHU OHV
DXWRULWDWVFRPSHWHQWVG¶DFRUd amb el que estableix aquesta Llei, a les persones legitimades en cada cas perquè
manifestin llur opinió sobre una determinada actuació, decisió o política S~EOLFD PLWMDQoDQW YRWDFLy´ DUW  
1¶HVWDEOHL[ GLYHUVHV PRGDOLWDWV HQ IXQFLy GH diversos criteris: segons qui les promou, es distingeix entre
FRQVXOWHV G¶LQLFLDWLYD LQVWLWXFLRQDO L G¶LQLFLDWLYD FLXWDGDQD L SHO VHX jPELW HQWUH FRQVXOWHV QDFLRQDOV L consultes
ORFDOV /HV FRQVXOWHV G¶LQLFLDWLYD LQVWLWXFLRQDO G¶jPELW QDFLRQDO SRGHQ VHU SURPRJXGHV SHO SUHVLGHQW GH OD
*HQHUDOLWDW R HO *RYHUQ SHO 3DUODPHQW R SHOV PXQLFLSLV PHQWUH TXH OHV G¶jPELW ORFDO SRGHQ VHU-ho pels
ajuntaments, els consells comarcalV OHV GLSXWDFLRQV R HOV FRQVHOOV GH YHJXHULD L O¶DOFDOGH R SUHVLGHQW GH O¶HQV
ORFDO DPE OHV FRQGLFLRQV TXH IL[D OD /OHL /D LQLFLDWLYD FLXWDGDQD UHTXHUHL[ OD FRQVWLWXFLy G¶XQD FRPLVVLy
promotora, integrada per una o més entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre o bé per tres o
PpV SHUVRQHV ItVLTXHV L HO VXSRUW G¶XQ GHWHUPLQDW QRPEUH GH VLJQDWXUHV TXH pV GH  HQ HO FDV GH OHV
LQLFLDWLYHVG¶jPELWQDFLRQDOLTXHpVYDULDEOHHQHOFDVGHOHVG¶jPELWORFDOHQIXQFLyGHODSREODFLy dels municipis
DIHFWDWV/DFRQYRFDWzULDGHOHVFRQVXOWHVFRUUHVSRQDOSUHVLGHQWGHOD*HQHUDOLWDWREpDOSUHVLGHQWGHO¶HQVORFDO
FRUUHVSRQHQWG¶DFRUGDPEHOVUHTXLVLWVTXHHVWDEOHL[OD/OHLLVLHVFDXHOVTXHHVWDEOHL[LODQRUPDWLYDHVSHFtILFD
local.
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tres elements que resulten especialment rellevants en la convocatòria de la consulta sobre el
futur polític de Catalunya:
-‐

Primer, es tracta en tot cas de processos participatius els resultats dels quals no
tenen efectes vinculants. Així es diu expressament a la Llei, tant en relació amb les
consultes populars no referendàries (art. 8) com també en relació amb els altres
mecanismes de participació ciutadana (art. 51).

-‐

6HJRQODGHOLPLWDFLyGHO¶jPELWGHSHUVRQHVTXHSRGHQVHUFULGDGHVSHUSDUWLFLSDUHQ
OHV FRQVXOWHV SRSXODUV QR UHIHUHQGjULHV PRVWUD XQD YROXQWDW G¶REULU DO Pj[LP OD
participació de col·lectius que en cada cas puguin resultar interessats en les
consultes. Concretament, a diferència del que succeeix amb el cens electoral dels qui
poden participar en les eleccions locals, autonòmiques, estatals i en els referèndums,
O¶jPELWGHOHVSHUVRQHVFULGDGHVDYRWDUV¶HVWpQDOHVSHUVRQHVPDMRUVGHVHW]HDQ\V
que:
o

tinguin la condició política de catalans, incloent-KLHOVUHVLGHQWVDO¶HVWUDQJHU

o

VLJXLQ QDFLRQDOV G¶HVWDWV PHPEUHV GH OD 8QLy (XURSHD LQVFULWHV HQ HO
Registre de població de Catalunya i amb uQ PtQLP G¶XQ DQ\ GH UHVLGqQFLD
continuada immediatament anterior a la consulta,

o

siguin nacionals de tercers estats, inscrites en el Registre de població de
Catalunya i amb una residència legal durant un període continuat de tres anys
immediatament anterior a la consulta.

-‐

Tercer, el sistema de garanties de les consultes populars no referendàries és diferent
GHO TXH V¶HVWDEOHL[ HQ OD OHJLVODFLy HOHFWRUDO SHOV SURFHVVRV HOHFWRUDOV L GH
UHIHUqQGXP MD TXH QR HV EDVD QL HQ O¶DGPLQLVWUDFLy HOHFWRUDO QL HQ OD MXULsdicció
electoral12.

12

S¶DUWLFXOD HQ WUHV WLSXV G¶zUJDQV XQD &RPLVVLy GH &RQWURO LQWHJUDGD SHU VHW PHPEUHV QRPHQDWV SHO

Parlament, que actuen amb independència, encarregada de la supervisió, garantia i control dels processos de
FRQVXOWD OHVFRPLVVLRQVGHVHJXLPHQWG¶jmbit territorial (set en total, que es corresponen amb les delegacions
territorials de Govern a Catalunya, integrades per cinc membres designats per la Comissió de Control, per a cada
SURFpV GH FRQVXOWD D SURSRVWD GHO &RQVHOO GH O¶$GYRFDFLD &DWDODQD ±dos--, del Col·legi de Politòlegs de
Catalunya, del Consell de Governs Locals i del Govern, amb funcions bàsicament de gestió i control de la
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Els dos darrers elements destacats (la no-FRLQFLGqQFLD GH O¶jPELW VXEMHFWLX GH SDUWLFLSDQWV
DPE HO FHQV HOHFWRUDO L HO VLVWHPD GH JDUDQWLHV HVSHFtILF L GLIHUHQW GH O¶HOHFWRUDO  VyQ
especialment rellevants en el debat político-jurídic sobre la legitimitat constitucional de la
figura de les consultes populars no referendàries, a partir de la pròpia jurisprudència del
Tribunal Constitucional. Aquest, en efecte, ha distingit entre consultes populars, en general, i
referèndums, com a consultes específiques, sobre la base precisament dels elements
esmentats$L[tOD67&G¶GHVHWHPEUHHVYDSURQXQFLDUH[SUHVVDPHQWVREUH
aquesta qüestió:
³(OUHIHUpQGXPHVSRUWDQWRXQDHVSHFLHGHOJpQHUR³FRQVXOWDSRSXODU´FRQODTXHQR
se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés
público a través de cualesquiera procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se
refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral (expresivo de la voluntad del
pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10) conformado y exteriorizado a través de
un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la
$GPLQLVWUDFLyQ HOHFWRUDO \ DVHJXUDGR FRQ JDUDQWtDV MXULVGLFFLRQDOHV HVSHFtILFDV « 
Para calificar una consulta como referéndum o, más precisamente, para determinar si
XQD FRQVXOWD SRSXODU VH YHULILFD ³SRU YtD GH UHIHUpQGXP´ DUW  &(  \ VX
convocatoria requiere entonces de una autorización reservada al Estado, ha de
atenderse a la identidad del sujeto consultado, de manera que siempre que éste sea
el cuerpo electoral, cuya vía de manifestación propia es la de los distintos
procedimientos electorales, con sus correspondientes garantías, estaremos ante una
FRQVXOWDUHIHUHQGDULD´(FJ 2)
És clara, doncs, la voluntat de la Llei catalana de regular una forma de consulta que no
V¶LQFORJXL HQ HO FRQFHSWH TXH HO mateix Tribunal Constitucional ha establert per als
UHIHUqQGXPV 0DOJUDW DL[z DTXHVW pV HO UHWUHW SULQFLSDOTXHV¶KDIHW D OD /OHL WDQW SHOV YRWV
discrepants del Consell de Garanties Estatutàries com pel Govern estatal en la seva
FRQVXOWD SHU OD TXDO KDQ HVWDW QRPHQDGHV  L OHV PHVHV GH FRQVXOWD GDYDQW GH OHV TXDOV V¶HIHFWXD OD YRWDFLy
(integrades per un president i dos gestors, designats per sorteig entre les persones inscrites en el registre de
participants de la mesa corresponent, que poden renunciar a formar-ne part).
6¶KD G¶REVHUYDU TXH DTXHVW VLVWHPD GH JDUDQWLHV EDVDWV HQ OHV MXQWHV HOHFWRUals (central, autonòmiques,
provincials i de zona, integrades en gran part per personal judicial) i les meses electorals (designades per sorteig
SHUzGHSDUWLFLSDFLyREOLJDWzULDOOHYDWGHFDXVDMXVWLILFDGDLGRFXPHQWDGDTXHQ¶LPSHGHL[LIRUPDU-ne part).
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impugnació, qüestionant OD VHYD FRQVWLWXFLRQDOLWDW $TXHVW GHEDW V¶H[DPLQD DPE XQD PLFD
més de detall més endavant.
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5.2 El Decret de convocatòria de la consulta
popular del dia 9 de novembre de 2014 sobre
el futur polític de Catalunya
Dues setmaneV GHVSUpV GH O¶DSURYDFLy GH OD /lei de consultes no referendaries, el 27 de
setembre de 2014, el president de la Generalitat va decidir conYRFDU G¶DFRUG DPE
O¶HVPHQWDGD /lei i mitjançant el Decret 129/2014 13 , una consulta popular no referendària
sobre el futur polític de Catalunya.
Com a elements principals del Decret cal destacar:
-‐

La pregunta i la data varen ser les ja acordades el 12 de desembre de 2013 per
Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya
Verds ± (VTXHUUD8QLGDL$OWHUQDWLYDLOD&DQGLGDWXUDG¶8QLWDW3RSXODU14.

-‐

/¶jPELWGHOHVpersones cridades a participar és el més extens que permet la pròpia
Llei. És a dir: els majors de 16 anys que tinguin la condició política de catalans,
incloent-KLHOVUHVLGHQWVDO¶HVWUDQJHURVLJXLQQDFLRQDOVG¶HVWDWVPHPEUHVGHOD8QLy
(XURSHDDPEXQPtQLPG¶XQDQ\GHUHVLGqQFLDFRQWLQXDGDLPPHGLDWDPHQWDQWHULRUD
la consulta o siguin nacionals de tercers estats, inscrites en el Registre de població
de Catalunya i amb una residència legal durant un període continuat de tres anys
immediatament anterior a la consulta.

-‐

La consulta es presenta, a partir de la breu i concisa exposició de motius que inclou
el propi Decret, com un instrument de participació dels ciutadans de Catalunya en els
afers que corresponen a la Generalitat, i cita expressament entre aquests la potestat

13

Publicada en el DOGC de 27 de setembre de 2014, en un annex (DOGC n. 6715A)

14

(O WH[W GH OD SUHJXQWD HUD HO VHJHQW ³9RO TXH &DWDOXQ\D HVGHYLQJXL XQ (VWDW" (Q FDV DILUPDWLX YRO TXH
DTXHVW(VWDWVLJXLLQGHSHQGHQW"´
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per exercir la iniciativa de reforma constitucional, com li reconeixen tant la Constitució
(arW  L   FRP O¶(VWDWXW G¶Dutonomia (art. 61). Aquesta circumstància, feta
explícita en el text del Decret, juntament amb el caràcter no vinculant del resultat, té
XQD HVSHFLDO WUDQVFHQGqQFLD D O¶KRUD GH YDORUDU OD OHJLWLPLWDW FRQVWLWXFLRQDO GH OD
consuOWD GDYDQW OD VHYD LPSXJQDFLy SHU SDUW GH O¶(VWDW FRP HV ID HQ O¶DSDUWDW
següent.

5.3 Les impugnacions de la Llei de consultes
populars i del Decret de convocatòria de la
consulta del 9-N i la seva suspensió
(OSURFHGLPHQWG¶LPSXJQDFLyLODsuspensió de la
Llei i del Decret
Tant la Llei de consultes com el Decret de convocatòria de la consulta per al dia 9 de
QRYHPEUH YDQ VHU LPSXJQDGHV SHO *RYHUQ GH O¶(VWDW GDYDQW GHO 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO
mitjançant sengles recursos, que van ser admesos a tràmit pel Tribunal i que han estat
resolts mitjançant les dues recents sentències del Tribunal Constitucional 31/2015 i 32/2015,
DPEGXHV GH  GHIHEUHU GH  /¶DGPLVVLyYDFRPSRUWDU ODVXVSHQVLyDXWRPjWLFD GH OD
part impugnada de la Llei i del Decret de convocatòria de la consulta. Cal subratllar que tant
ODLPSXJQDFLyFRPO¶DGPLVVLyDWUjPLWGHOVFRUUHVSRQHQWVUHFXUVRVHVYDQSURGXLUDPEXQD
celeritat extraordinària i absolutament inusual.
En efecte, tant la Llei com el Decret van ser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya HO GLD  GH VHWHPEUH (O &RQVHOO G¶(VWDW FRQYRFDW G¶XUJqQFLD L DPE FDUjFWHU
extraordinari per al diumenge dia 28 a la tarda, va emetre els seus dictàmens previs,
preceptius i a requeriment del Govern estatal, el mateix dia 28. El Govern, en una reunió
extraordinària del Consell de Ministres del dia 29 de setembre, va decidir la impugnació dels
GRVDFWHVLO¶DGYRFDWGHO¶(VWDWYDSUHVHQWDUHOVUHFXUVRVGDYDQWGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO
el mateix dia 29. I finalment, el Ple del Tribunal Constitucional, convocat igualment amb
caràcter urgent i extraordinari ±per primera vegada-, va admetre directament a tràmit, el dia
29 mateix, els recursos.
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Aquest procés presenta algunes característiques ben inusuals. El que resulta més
sorprenent, però, no són tant les convocatòries urgents i extraordinàries dels tres òrgans
implicats, que tot i ser legítimes no deixen de ser absolutament inusuals (especialment la del
&RQVHOO G¶(VWDW L VREUHtot, la del Ple del Tribunal Constitucional), i ni taQ VROV O¶H[WUHPD
celeritat en la presa de les seves resolucions (que es pronuncien sobre qüestions jurídiques
complexes i sobre alguns textos, com el Decret de convocatòria de la consulta, desconegut
fins aO PRPHQW  VLQy VREUHWRW OD ³VLQFURQLW]DFLy´ G¶DTXestes convocatòries, molt
especialment pel que fa referència al Tribunal Constitucional: el mateix dia que es presenten
els recursos per part del Govern es convoca el Ple amb caràcter extraordinari, aquest es
reuneix amb tots els seus membres i decideix, directament ±sense cap informe lletrat previ,
com és habitual- la seva admissió a tràmit, amb la corresponent suspensió automàtica que
DTXHVWD DGPLVVLy FRPSRUWD L TXH HO 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO V¶HQFDUUHJD G¶H[SOLFLWDU que té
efectes immediats per a les parts i a partir de la seva publicació al BOE (cosa que es
SURGXHL[O¶HQGHPjGLDGHVHWHPEUH UHVSHFWHGHWHUFHUV0DOJUDWTXHO¶DGPLVVLyDWUjPLW
dels recursos i la suspensió eren jurídicament obligades, el Tribunal Constitucional en
accelerar, de manera innecessària i sense precedents coneguts, la seva actuació, va
sembrar ombres importants sobre la seva imparcialitat.
/D LPSXJQDFLy GH OD /OHL L GHO 'HFUHW GDYDQW GHO 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO FRP V¶KD GLW YD
comportar la seva suspensió automàtica, atès que el Govern estatal va fer ús del privilegi
processal que li atorga la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, pel qual la mera invocació
GHO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXFLyVXSRVDODVXVSHQVLyDXWRPjWLFDGHOVDFWHVLPSXJQDWVSHU
un període màxim dH FLQF PHVRV GLQV GHO TXDO HO 7ULEXQDO O¶KD GH UDWLILFDU R DL[HFDU (O
7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOFRPMDV¶KDLQGLFDWYDGLUH[SOtFLWDPHQWTXHDTXHVWDVXVSHQVLyWHQLD
efectes immediats per a les parts i, per a tercers, a partir de la seva publicació al BOE, que
HV YD SURGXLU  O¶HQGHPj $PE DTXHVWD VXVSHQVLy DXWRPjWLFD LPPHGLDWD OHV DFWXDFLRQV
G¶DSOLFDFLy GH OD /OHL L GHO 'HFUHW YDQ VHU PROW HVFDVVHV L HV YDQ OLPLWDU SUjFWLFDPHQW D
algunes accions prèvies i preparatòries, com la creació del fitxer amb dades personals relatiu
al Registre de participació en consultes populars no referendàries15 i el nomenament dels

15

Ordre GRI/286/2014, de 19 de setembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter
personal gestionats pel Departament de Governació i Relacions Institucionals, Annex 1.
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membres de la Comissió de Control prevista en la Llei pel Govern de la Generalitat16.

(OVPRWLXVG¶LPSXJQDFLyLHOGHEDWMXUtGLFR-polític
sobre la consulta
Els motius que fonamenten la impugnació de la Llei 10/2014 i del Decret de convocatòria de
la consulta per part del Govern estatal, i que centren el debat jurídico-polític sobre aquesta
qüestió, es poden xifrar bàsicament en dos eixos diversos L  G¶XQD EDQGD HO FRQFHSWH GH
UHIHUqQGXPLODGLVWLQFLyUHVSHFWHGHOHVFRQVXOWHVSRSXODUVQRUHIHUHQGjULHV LL G¶XQDDOWUD
OD FRPSHWqQFLD GH OD *HQHUDOLWDW VREUH O¶REMHFWH GH OD FRQVXOWD 1R HV WUDFWD DTXt
QDWXUDOPHQW G¶H[DPLQDU DPE GHWDOO HOV DUJXPHQWV DGGXwWV HQ XQ VHQWLW L HQ O¶DOWUH HQ
aquestes dues qüestions essencials, sinó de fer-hi algunes observacions bàsiques, que
posen de manifest que el Govern estatal ha optat per una interpretació restrictiva i limitadora
del marc constitucional espan\RO YLJHQW HQIURQW G¶DOWUHV LQWHUSUHWDFLRQV SRVVLEOHV TXH
permetrien la celebració de la consulta projectada per la Generalitat sense cap trencament
GHO¶RUGUHFRQVWLWXFLRQDOYLJHQW
La primera qüestió essencial que es planteja és la naturalesa mateixa de les consultes
populars previstes a la Llei 10/2014 i, en conseqüència, de la consulta convocada mitjançant
el Decret del president de la Generalitat 129/2014. La Llei afirma expressament que es tracta
de consultes populars no referendàries, mentre que el Govern estatal afirma que
materialment són referèndums i que la Generalitat comet un frau de llei (de Constitució) en
presentar-OHV G¶XQDPDQera diferent. Aquesta qüestió té una importància cabdal, ja que els
referèndums han de ser regulats ±en principi 17 - L DXWRULW]DWV SHU O¶(VWDW PHQWUH TXH OHV
consultes populars no referendàries corresponen a la competència exclusiva de la
Generalitat (art. 122 EAC). La distinció entre aquestes dues figures va ser abordada pel

16

Varen ser dHVLJQDWV SHO 3DUODPHQW GH &DWDOXQ\D HO GLD  G¶RFWXEUH GH  L QRPHQDWV ³DOV HIHFWHV de la
vigència FRUUHVSRQHQW´SHU'HFUHWGHOSresident de la Generalitat 132/2014, de 2 d'octubre, de nomenament dels
membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries.
17

Aquesta és una qüestió encara debatuda, que haurà de ser resolta pel Tribunal Constitucional quan es
SURQXQFLwVREUHHOUHFXUVG¶LQFRQVWLWXFLRQDOLWDWTXHHVYDSUHVHQWDUFRQWUDOD/OHLFDWDODQDGHGHPDUo
de consultes populars per via de referèndum. Però en la Sentència 31/2010 va realitzar una afirmació que marca
XQ FULWHUL TXH SRGULD DQWLFLSDU OD VHYD UHVROXFLy HQ HO VHQWLW GH FRQVLGHUDU TXH O¶H[FOXVLy GHO UHIHUqQGXP GH OD
competència de la Generalitat quH ID O¶DUW  GH O¶(VWDWXW G¶DXWRQRPLD V¶KD G¶HVWHQGUH QR VROV D OD IDFXOWDW
G¶DXWRULW]DFLyGHO¶(VWDWVLQy³a la entera disciplina de esa institución, esto es, a su establecimiento y regulación´
(FJ 69).

Pàg 30

Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 103/2 G¶ GH VHWHPEUH HQ OD TXDO,
GHVSUpVG¶DGPHWUHTXHKLSRGLDKDYHUFRQVXOWHVSRSXODUVTXHHVSURGXwVVLQSHUXQDYLDQR
UHIHUHQGjULDYDHVWDEOLUHOVHOHPHQWVGHGLIHUHQFLDFLyHQO¶jPELWGHOHVSHUVRQHVFRQVXOWDGHV
i en el procediment i les gDUDQWLHVGHODFRQVXOWDGHWDOPDQHUDTXHV¶KDYLHQGHFRQVLGHUDU
referèndums totes aquelles consultes en les quals el subjecte consultat fos el cos electoral i
es produïssin mitjançant procediments electorals, amb les garanties corresponents a
aquesta mena de procediments18.
Existeix, per tant, una base suficient, sustentada en la mateixa jurisprudència del Tribunal
Constitucional, perquè la Generalitat pugui regular, en ús de la competència exclusiva que li
DWRUJDO¶DUWGHO¶(VWDWXWOHVFRQVXOWHVSRSXODUVQRUHIHUHQGjULHVVHPSUHTXHO¶jPELWGH
persones consultades no coincideixi amb el cos electoral i que el procediment seguit per
realitzar-OD QR VLJXL O¶HOHFWRUDO DPE OHV JDUDQWLHV TXH OL VyQ SUzSLHV L TXH HVWDEOHL[ OD
legislació electoral. Així ho va entendre el Parlament de Catalunya en aprovar la Llei de
FRQVXOWHVSRSXODUVQRUHIHUHQGjULHV TXHV¶XQHL[DOD/OHLGHOSURSL3DUODPHQWGH&DWDOXQ\D
de consultes per via de referèndum) i el Consell de Garanties Estatutàries en el seu
dictamen sobre aquesta. Pel contrari, el Govern estatal entén que aquestes consultes
constitueixen materialment un referèndum, i que, per tant, li correspon la competència per
regular-les i per autoritzar-les.
Importa destacar aquí que, més enllà del debat jurídic en el qual aquí no podem detenir-nos i
que normalment és obert, la posició del Parlament de Catalunya en aprovar aquesta Llei,
VREUH OD EDVH G¶XQD GLVWLQFLy HQWUH UHIHUqQGXPV L FRQVXOWHV SRSXODUV QR UHIHUHQGjULHV
realitzada pel mateix Tribunal Constitucional, és, almenys, perfectament plausible i raonable,
i que resulta en canvi injustificat i desproporcionat qualificar aquesta actuació com un frau de
llei o de Constitució. Hi poden haver, naturalment, diferències de criteri en la interpretació de
la Constitució i de la mateixa doctrina del Tribunal Constitucional. Però quan una
interpretació se sustenta en una base raonable, qualificar-la com de frau només es pot
H[SOLFDUFRPXQLQWHQWG¶DSURSLDFLyGHOD&RQVWLWXFLyLGHOVHX³YHULWDEOH´VHQWLWLG¶H[FOXsió de
18

Explícitament, la STC 103/2008 conclou que: ³3DUD FDOLILFDU XQD FRQVXOWD FRPR UHIHUpQGXP R PiV
precisamente, para determinar si una consultDSRSXODUVHYHULILFD³SRUYtDGHUHIHUpQGXP´ DUW&( \VX
convocatoria requiere entonces de una autorización reservada al Estado, ha de atenderse a la identidad del
sujeto consultado, de manera que siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía de manifestación propia es
la de los distintos procedimientos electorales, con sus correspondientes garantías, estaremos ante una consulta
UHIHUHQGDULD´(FJ 2).
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qualsevol altra, a la qual es nega tota legitimitat. Aquest to exclusivista i excloent, que pretén
reduir la Constitució només al sentit que li dóna un dels actors que actuen en el sistema, es
PDQLIHVWD FODUDPHQW DO OODUJ GHOV HVFULWV G¶LPSXJQDFLy GHO *RYHUQ estatal, on abunden
H[SUHVVLRQVFRP³YHUGDGHUR´L³UHFWR´SHUUHIHULU-se a la interpretació de la Constitució i de la
GRFWULQDGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOTXHIDHO*RYHUQHVWDWDOLHQFDQYL³IUDXGH´³GLVLPXOR´L
altres de similars quan es refereix a la de la Generalitat, a la qual FRQVWDQWPHQWV¶DWULEXHL[HQ
finalitats i objectius que van més enllà de les seves actuacions expresses.
El Tribunal Constitucional, finalment, en la Sentència 31/2015, de 25 de febrer, mitjançant la
qual resol el recurs (en un termini extraordinàriament breu, val a dir, a la vista del temps que
tarda a UHVROGUHHOVUHFXUVRVG¶LQFRQVWLWXFLRQDOLWDWTXHHVWjHQWUHTXDWUHLGHXDQ\V GyQDOD
raó al Govern central, considerant que totes les consultes que incloguin el cos electoral
(encara que no coincideixi amb ell) i es verifiquin mitjançant el vot dels ciutadans (encara
que no sigui pels procediments electorals vigents) han de ser considerats com a referèndum
i, per tant, KDQGHVHUUHJXODWVHQH[FOXVLYDSHUO¶(VWDW19 i han de ser autoritzats pel Govern
central, sigui quin sigui el seu àmbit territorial (Catalunya, municipal o supramunicipal) i sigui
quin sigui el seu objecte (es tracti, o no, de competències autonòmiques o ORFDOV '¶DTXHVWD
manera, el Tribunal Constitucional ha reinterpretat, o almenys concretat la seva pròpia
doctrina, en sentit altra vegada restrictiu i en contra de la interpretació, perfectament
SODXVLEOH FRP MD V¶KD YLVW TXH Q¶KDYLD IHW XQD DPSOtVVLPD majoria del Parlament de
Catalunya (106 diputats, que representen el 78,5 per cent dels membres del Parlament).
La segona qüestió bàsica que es planteja és la de la competència de la Generalitat per
convocar una consulta, com la del Decret 129/2014. Aquest Decret ha estat anul·lat pel
Tribunal ConstiWXFLRQDO FRP V¶KD GLW SHU OD 6entència 32/2015, de 25 de febrer, en la
PHVXUDTXH HV WUDFWDYDG¶XQ WLSXV GH FRQVXOWD TXH LQFORwDHO FRVHOHFWRUDO HQFDUDTXHQR
coincidia amb ell) que el mateix Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional en la
sentència dictada el mateix dia respecte de la Llei catalana de consultes no referendàries. La
VHQWqQFLD GHO 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO QR HQWUD SHUz D FRQVLGHUDU O¶HOHPHQW FRPSHWHQFLDO L
altres aspectes del Decret de convocatòria, que pot ser interessant de considerar.
19

Avançant-VH DL[t D PpV D OD UHVROXFLy HQFDUD SHQGHQW G¶XQ DOWUH UHFXUV G¶LQFRQVWLWXLFLRQDOLWDW SUHVHQWDW
contra la llei de Catalunya que regulava els referèndums ±Llei catalana 4/2010-, en línia amb el que ja havia
DYDQoDWLJXDOPHQWHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOHQOD6HQWqQFLDVREUHO¶(VWDWXWGH&DWDOXQ\D.
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En efecte, més enllà de la competència de la Generalitat per regular en general les consultes
populars no referendàries, V¶KDSODQWHMDWWDPEpHQHOGHEDWSROtWLFLMXUtGLFODTHVWLyGHVLOD
Generalitat té competència per convocar una consulta sobre el futur polític de Catalunya. I
això des de dos punts de vista diferents: en primer lloc, si una consulta com aquesta es pot
HQFDELU HQ ³O¶jPELW GH OOXUV FRPSHWqQFLHV´ FRP H[LJHL[ O¶DUW  ($& SHU a les consultes
populars no referendàries que pugui realitzar la Generalitat; i, en segon, lloc, estretament
FRQQHFWDWSHUO¶DIHFWDFLyTXHO¶REMHFWHGHODFRQVXOWDWpSHr aOFRQMXQWGHO¶(VWDWPpVHQOOj
de Catalunya.
6REUH HO SULPHU FDO GLU TXH O¶H[SUHVVLy ³jPELW GH FRPSHWqQFLHV GH OD *HQHUDOLWDW´ HV SRW
entendre de dues maneres diferents: en sentit estricte, com el conjunt de títols
FRPSHWHQFLDOV TXH O¶(VWDWXW DWULEXHL[ D OD *HQHUDOLWDW SHU DFWXDU HQ HOV GLYHUVRV FDPSV GH
O¶DFFLy S~EOLFD FRP OD VDQLWDW O¶HGXFDFLy HO FRPHUo OD FXOWXUD L OHV altres matèries que
preveu el capítol II del títol IV. I, en sentit ampli, com el conjunt de potestats de què disposen
les institucions de la Generalitat, incloses també aquelles que no es projecten sobre
matèrieV FRPSHWHQFLDOV VLQy TXH FRQVLVWHL[HQ HQ IDFXOWDWV G¶LQLFLDWLYD SDUWLFLSDFLy LPSXOV
polític i altres, que es poden estendre més enllà del cercle estricte dels títols competencials
propis. Altra vegada, i més enllà del debat jurídic que es pugui produir sobre aquesta
LQWHUSUHWDFLy pV FODU TXH HO VHQWLW DPSOL GH FRPSHWqQFLD TXH V¶KD LQGLFDW QR UHVXOWD HQ
absolut desenraonat o injustificat i que, per tant, com ha fet el Consell de Garanties
Estatutàries, és perfectament sostenible 20 . Així, és possible entendre que la consulta es
SXJXL SODQWHMDU UHVSHFWH GH O¶H[HUFLFL G¶XQD IDFXOWDW G¶LPSXOV R G¶LQLFLDWLYD SROtWLFD GH OD
Generalitat, com pot ser la iniciativa de reforma constitucional, que la mateixa Constitució
reconeix al Parlament de Catalunya (art. 87 i 166 CE). I això és el que fa la consulta
convocada mitjançant el Decret 129/2014: cridar la ciutadania de Catalunya (més àmplia que
el seu cos electoral) per què expressi la seva opinió (no vinculant i sense efectes directes)
VREUH XQ DIHU G¶XQD HVSHFLDO UHOlevància col·lectiva respecte de la qual la Generalitat pot
H[HUFLUXQDIDFXOWDWG¶LQLFLDWLYDGHUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDO
Plantejat en aquests termes, resulta clar també que una consulta com la projectada no altera

20

El Consell de Garanties Estatutàries es va pronunciar en aquest sentit (Dictamen 19/2014, FJ segon-4),
després de precisar que el seu pronunciament anterior, sobre la Llei de consultes per via de referèndum, en el
sentit més estricte del concepte de competència (Dictamen 15/2010, de 6 de juliol), derivava del fet que es referia
DFRQVXOWHVG¶RULJHQQRLQVWLWXFLRQDOVLQyFLXWDGj
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ni interfereix el procediment de reforma FRQVWLWXFLRQDOFRPDOāOHJDO¶DGYRFDFLDGHO¶(VWDWHQ
HOVHXUHFXUV(VWUDFWDG¶XQDFWHSUHYLRSUHSDUDWRULG¶XQDLQLFLDWLYDSROtWLFDTXHSRGHQSRUWDU
a terme les institucions de la Generalitat, que no es regula en la Llei com a preceptiu abans
G¶H[HUFLU DTXHVW WLSXV G¶LQLFLDWLYHV L HO UHVXOWDW GH OD TXDO HQ FDS FDV pV YLQFXODQW 1R
constitueix, per tant, cap modificació, ni tampoc cap interferència, en el procediment de
reforma constitucional, que, certament, no es pot iniciar mitjançant una iniciativa popular i
TXHQRPpVSUHYHXXQDFRQVXOWDSRSXODUG¶DSURYDFLyILQDOHQWHUPHVDTXtVtGHUHIHUqQGXP
vinculant21.
'¶DOWUDEDQGDODVHJRQDREMHFFLyTXHHVSUHVHQWDUHVSHFWHGHODFRQVXOWDGHVGHOSXQWGH
vista de la competència de la Generalitat per convocar-la, en el sentit que afecta el conjunt
del poble espanyol i no nompV &DWDOXQ\D V¶HVYDHL[ VL HVWp en compte que la consulta es
planteja en relació amb XQDIDFXOWDWG¶LPSXOVRG¶LQLFLDWLYDSROtWica de la Generalitat, que no té
caràcter decisori ni vinculDQW QLWDQVROVSHUDO¶H[HUFLFLGHODSUzSLDIDFXOWDWG¶LQLFLDWLYDVREUH
la qual HV SURMHFWD L SHU WDQW PROW PHQ\V HQFDUD VREUH HO FRQWLQJXW PDWHULDO G¶DTXHVWD
iniciativa política) i que no comporta cap efecte directe. Per tant, no es veu com el seu
reVXOWDWSRWDIHFWDUHOFRQMXQWGHO¶(VWDWRGHOSREOHHVSDQ\ROMDTXHHVSURMHFWDQRPpVVREUH
XQD IDFXOWDW G¶LQLFLDWLYD TXH SRGUj H[HUFLU OD *HQHUDOLWDW VL DL[t KR GHFLGHL[ GH OD PDWHL[D
manera que també podria exercir-la encara que no es produís una consulta prèvia. Si la
Generalitat pot exercir legítimament aquesta iniciativa, no es comprèn com es pot negar la
VHYD FRPSHWqQFLD SHU UHDOLW]DU XQ DFWH SUHYL GH FRQVXOWD GH O¶RSLQLy GH OD FLXWDGDQLD HQ
atenció a la transcendència política que presenta.
En efecte, la consulta es convoca i es presenta, explícitament, com un acte preparatori per a
O¶H[HUFLFL G¶XQD LQLFLDWLYD SROtWLFD SHUIHFWDPHQW OHJtWLPD HQ IXQFLy GHO TXH KD GLW HO mateix
Tribunal Constitucional en la Sentència 42/2014, que remarca que la Constitució no imposa
límits per a la seva revisió, i que, per tant, totes les propostes polítiques són legítimes a
FRQGLFLy TXH UHVSHFWLQ HOV GUHWV IRQDPHQWDOV GH OHV SHUVRQHV L V¶LPSOHPHQWLQ SHOV
procediments legalment establerts. La consulta convocada escau perfectament a aquest
plantejament.

21

En aquests termes, queda clar que no éV DSOLFDEOH O¶REMHFFLy TXH IHLD OD 67&  UHVSHFWH G¶XQD
proposició de llei promoguda per iniciativa legislativa popular que pretenia que el Parlament basc instés davant
les Corts una reforma de la disposició addicional segona de la Constitució.
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El Tribunal Constitucional, en la sentència sobre el Decret de convocatòria de la consulta no
es pronuncia directament sobre aquesta qüestió, però sí ho fa indirectament en la sentència
del mateix dia sobre la Llei de consultes. En aquesta, en efecte, conté algunes observacions
JHQHUDOV TXH SRGHQ LQFLGLU HQ OD THVWLy G¶XQD EDQGD DILUPD TXH OD *HQHUDOLWDW QR SRW
IRUPXODU FRQVXOWHV TXH LQFLGHL[LQ VREUH ³THVWLRQV IRQDPHQWDOV UHVROWHV HQ HO SURFpV
constituent i que rHVXOWHQ VRVWUHWHV D OD GHFLVy GHOV SRGHUV FRQVWLWXwWV´ $ILUPD PpV
HQGDYDQW FRP D FRQVHTqQFLD ³SDWHQW´ G¶DL[z TXH ³HO SDUHU GH OD FLXWDGDQLD VREUH WDOV
qüestions ha de canalitzar-VHDWUDYpVGHOVSURFHGLPHQWVFRQVWLWXFLRQDOVGHUHIRUPD´,PpV
endavant, HQ HO PDWHL[ IRQDPHQW MXUtGLF GHVSUpV G¶XQD FULGD DO GLjOHJ HQWUH HOV SRGHUV
SROtWLFVSHUUHVROGUHHOVSUREOHPHVTXHHVSUHVHQWHQDILUPDTXH³HOFRQFHSWHDPSOLGHGLjOHJ
QRH[FORXFDSVLVWHPDRLQVWLWXFLyOHJtWLPDFDSDoG¶DSRUWDUODVHYDLQLFLDWLYDDOHV decisions
polítiques, ni cap procediment que respecti HOPDUFFRQVWLWXFLRQDO´ )-
1RpVFODUHOVHQWLWH[DFWHTXHHVSXJXLGRQDUDDTXHVWFRQMXQWG¶DILUPDFLRQV/¶DSHOāODFLyDO
diàleg entre les forces polítiques i la menció expressa que no es pot excORXUH³FDSVLVWHPDR
LQVWLWXFLy OHJtWLPD FDSDo G¶DSRUWDU OD VHYD LQLFLDWLYD D OHV GHFLVLRQV SROtWLTXHV´ SRGULD
HQWHQGUH¶V FRP XQD SRVVLELOLWDW GH FRQVXOWDU OD FLXWDGDQLD DEDQV G¶H[HUFLU OHV LQLFLDWLYHV
legals i institucionals que poden emprendre les parts, també les comunitats autònomes,
matisant ±o rectificant directament²el sentit primer que es podria donar a la primera
DILUPDFLy TXH ID VREUH OD LPSRVVLELOLWDW GH FRQVXOWDU THVWLRQV ³UHVROWHV HQ HO SURFpV
constituent i sostretes a la decisió dels poders cRQVWLWXwWV´ /D FLUFXPVFULSFLy G¶DTXHVWD
LPSRVVLELOLWDW D OHV THVWLRQV VRVWUHWHV D OD ³GHFLVLy´ GHOV SRGHUV FRQVWLWXwWV SRW DERQDU
aquesta interpretació, ja que una consulta popular com la plantejada no té caràcter decisori i
versa, a més, sobre una faculWDWG¶LQLFiativa política que és, aquí sí que no hi ha dubtes en la
jurisprudència constitucional, perfectament legítima.
&RPDFRQFOXVLyJHQHUDOG¶DTXHVWDSDUWDWFDOLQGLFDUTXHHQOHVLPSXJQDFLRQVSUHVHQWDGHV
pel Govern estatal a la Llei de consultes populars no referendàries i del Decret de
FRQYRFDWzULD GH OD FRQVXOWD GHO GLD  GH QRYHPEUH GH  V¶LQWHQWD LPSRVDU XQD
interpretació enormement restrictiva de la figura de les consultes populars no referendàries,
per contraposició a la del referèndum, i de les competències de la Generalitat per exercir les
iniciatives polítiques de reforma que la mateixa Constitució li reconeix, amb la pretensió
G¶LPSHGLUTXHODFLXWDGDQLDGH&DWDOXQ\DSXJXLH[SUHVVDUGLUHFWDPHQWODVHYDRSLQLyVREUHHO
futur polític de CDWDOXQ\D LQFORVD O¶RSFLy SHU OD FUHDFLy G¶XQ HVWDW LQGHSHQGHQW TXH HV
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perfectament legítima), abans que les institucions catalanes puguin portar a terme les
iniciatives que considerin oportunes, respectant el principi de legalitat, com es diu
expressament en el text del Decret de convocatòria i en la Resolució 5/X, de 23 de gener de
2013, del Parlament de Catalunya. És important ressaltar que en cap cas la consulta
FRQYRFDGDV¶KDSODQWHMDWFRPXQUHIHUqQGXPG¶DXWRGHWHUPLQDFLy
Lluny de contenir intencions ocultes (i il·legítimes) que calgui descobrir per posar de manifest
un suposat frau, la finalitat explícita i clarament declarada que es persegueix és la de
convocar una consulta popular no referendària, de caràcter no vinculant i sense efectes
jurídics directes, per conèixer, amb garanties suficients però diferents de les establertes en
HOVSURFHVVRVHOHFWRUDOVO¶opinió de la ciutadania sobre el futur polític de Catalunya, inclosa
O¶RSFLy GH FRQVWLWXLU XQ HVWDW LQGHSHQGHQW TXH SRGULD FRPSRUWDU VL HVFDX O¶H[HUFLFL
G¶LQLFLDWLYHVSROtWLTXHVSHUSDUWGHOD*HQHUDOLWDWTXHODmateixa Constitució li reconeix.
(O 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO FRP V¶KD GLW KD DFROOLW OD LQWHUSUHWDFLy GHO *RYHUQ FHQWUDO
anul·lant la part de la Llei catalana de consultes no referendàries que preveia les consultes
generals, en qualsevol àmbit territorial, en una reinterpretació enormement restrictiva de la
seva jurisprudència anterior. I, en conseqüència, ha anul·lat també el Decret de convocatòria
de la consulta sobre el futur polític de Catalunya. Això no obstant, el Tribunal Constitucional
apel·la al diàleg polític i indica expressament que no es pot excloure cap sistema ni institució
OHJtWLPD ³TXH DSRUWL OD VHYD LQLFLDWLYD D OHV GHFLVLRQV SROtWLTXHV QL FDS SURFHGLPHQW TXH
respHFWLHOPDUFFRQVWLWXFLRQDO´

5.3.3 Suspensió de la consulta no referendària i
convocatòria del procés participatiu
La suspensió de la llei i del decret per part del Tribunal Constitucional, el 29 de setembre, va
obrir un intens debat entre els partits impulsors de la consulta sobre els passos que calia
emprendre. Finalment, el president de la Generalitat, després de diverses reunions amb els
HVPHQWDWV SDUWLWV HO  G¶RFWXEUH YD FRPXQLFDU-los
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la impossibilitat de celebrar

O¶HVPHQWDGD FRQVXOWD GH FRQIRUmitat amb els procediments i garanties regulats per la Llei
10/2014 i el Decret 129/2014, i de la qual en pogués sortir un pronunciament clar de la
ciutadania sobre el futur polític de Catalunya.
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7DQPDWHL[ DTXHVWD FRQVWDWDFLy HV SURGXwD GHVSUpV G¶XQ OODUJ període de mobilitzacions
FLXWDGDQHV HVSHFLDOPHQW OD GH OD 'LDGD GH O¶2Q]H GH 6HWHPEUH GH  HQ OHV TXDOV
O¶DVSLUDFLy D SRGHU YRWDU HO -1 KDYLD HVGHYLQJXW O¶HOHPHQW DJOXWLQDGRU L OD UHIHUqQFLD
essencial.
És en aquest context, al qual caldria afegir-hi la manca de consens entre els partits
IDYRUDEOHV DO GUHW D GHFLGLU GH SRVDU HQ PDU[D D FXUW WHUPLQL O¶DOWHUQDWLYD que, en principi,
sembla la més idònia de les eleccions plebiscitàries, que el president de la Generalitat,
mitjançant compareixença GDYDQWODSUHPVDYDDQXQFLDUHOG¶RFWXEUHODFHOHEUDFLyG¶XQ
procés participatiu el mateix 9-1 TXH WLQGULD HO FDUjFWHU G¶XQD ³FRQVXOWD DQWLFLSDGD´ HOV
UHVXOWDWV GH OD TXDO V¶KDXULHQ GH ³FRQYDOLGDU´ HQ XQD FRQVXOWD ³GHILQLWLYD´ TXH V¶KDXULD GH
SURGXLUSRVWHULRUPHQWDWUDYpVG¶XQHVHOHFFLRQVDO3DUODPHQWFHQWUDGHVHQDTXHVWDTHVWLy
Segons la declaració del president de la Generalitat, el procés participatiu permetria als
ciutadans que ho desitgessin pronunciar-se sobre el futur polític de Catalunya responent a la
SUHJXQWDSDFWDGDHOGHGHVHPEUHGHPLWMDQoDQW³XQVPDUFVOHJDOVSUHH[LVWHQWV´TXH
no es concretaven i que en qualsevol cas no serien els establerts en les normatives sobre
UHIHUqQGXPV R FRQVXOWHV QR UHIHUHQGjULHV (V WUDFWDYD HQ GHILQLWLYD G¶RUJDQLW]DU XQD
alternativa de caràcter participatiu i mobilitzador a la desitjada i frustrada consulta no
referendària del 9-1TXHLQFRUSRUDULDODSUHVqQFLDG¶XUQHVLYRWDFLRQV

6. El procés participatiu del 9 de
novembre de 2014
6.1 Les característiques principals del procés
Malgrat que la data, la pregunta i els cridats a participar en el procés participatiu del 9 de
novembre de 2014 eren els mateixos que els convocats a la consulta no referendària pel
Decret 129/2014, el procés participatiu tenia uns trets específics que el feien molt diferent als
referèndums i a les consultes no referendàries. Entre aquest elements diferenciadors cal
esmentar:
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D /¶HVFDULGDIRUPDOLW]DFLyMXUtGLFDGHOSURFpV
El procés participatiu del 9-N es va caracteritzar per una molt limitada formalització jurídica
tant pel que fa a la invocació del marc legal general que li servia de fonament com pel que fa
a la presència de disposicions normatives o actes administratius en sentit formal destinats a
dotar-OR G¶XQ UqJLP MXUtGLF FRQFUHW L D SRVDU-lo en marxa i aplicar-lo. Contribuïa a aquesta
manca de formalització el termini molt breu de temps en el qual es pretenia organitzar un
procés participatiu singular i específic que no coincidia amb les expresses previsions legals
en la matèria. Aquesta escarida fRUPDOLW]DFLyGLILFXOWDYDODSRVVLELOLWDWTXHO¶(VWDWLPSXJQpVOD
celebració del procés participatiu.
Així, molts dels elements essencials del procés participatiu es van formalitzar únicament a
través de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya (www.participa2014.cat) o per
correus electrònics adreçats als mitjans audiovisuals per tal que, en els termes de O¶DUWLFOH
de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, emetessin gratuïtament les
comunicacions del Govern sobre el procés participatiu.
b) La participació de la Generalitat, els ajuntaments i de voluntaris en la seva organització i
O¶H[HFXFLyPDWHULDO
(QO¶RUJDQLW]DFLyJHQHUDOODORJtVWLFDHOUHFRPSWHILQDOGHOVUHVXOWDWVLODVHYDGLIXVLyKLYDQ
tenir una participació tant els ajuntaments com la Generalitat. De fet, llevat de quatre
aMXQWDPHQWV HOV  UHVWDQWV YDQ FROāODERUDU HQ O¶RUJDQLW]DFLy GHO SURFpV GH PDQHUD TXH
DPEO¶DQWHODFLyGHJXGDMDVHVDELDTXHHVSRGLDYRWDUHQWRWVHOVPXQLFLSLVGH&DWDOXQ\D ±
per als quatre que no van col·laborar es van arbitrar solucions alternatives- i que hi haurien
1.250 llocs de votació i 6.400 meses.
(QFDQYLO¶H[HFXFLyPDWHULDOGHOSURFHGLPHQWSDUWLFLSDWLXYDFRUUHVSRQGUHDSHUVRQHV
que voluntàriament van manifestar la seva disposició a desenvolupar les tasques
G¶DVVHJXUDPHQW GH O¶REHUWXUD GHOV ORFDOV GH YRWDFLy GH OD UHDOLW]DFLy RUGHQDGD GH OHV
votacions i del recompte inicial dels resultats. Aquests voluntaris varen rebre una formació
destinada a garantir que les operacions de vot i de recompte inicial de resultats es farien de
manera ordenada, transparent i amb respecte als paràmetres democràtics.
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c) La manca de registre o cens previ dels cridats a participar i el període de participació i
garanties
Entre els fets diferencials, pel que fa al procediment, destaca el fet que, a diferència dels
referèndums i les consultes populars no referendàries, en aquest cas no existia un cens o un
registre de les persones cridades a participar sinó que la inscripció en el registre de
SDUWLFLSDQWVV¶DQDYDFRQILJXUDQWVREUHODPDU[DDPHVXUDTXHHOVYRWDQWVV¶DQDYHQLQVFULYLQW
HQ HO PRPHQW G¶DFFHGLUDO OORF GH YRWDFLyL DEDQV GH GLSRVLWDU OD SDSHUHWDHQ O¶XUQD '¶DOWUD
banda, a diferència dels referèndums i les consultes no referendàries, que tenen un sol dia
de celebració, en el cas del procés participatiu del 9-N la possibilitat de participar es va
perllongar des del dia 9 fins al 25 de novembre. Finalment, pel que fa a les garanties, les
diferències formalment també eren clares, ja que en el cas dels referèndums corresponien
institucionalment a les Juntes Electorals i en el cas de les consultes no referendàries, a unes
específiques Comissions de Control i de Seguiment. En canvi, en el procés participatiu no
intervenien aquests òrgans i tampoc no es va arribar a crear el previst inicialment Consell
General de la Participació. Per tant, el procés participatiu del 9-N no va tenir un mecanisme
específic de garantia en el pla institucional i van ser els voluntaris i el mateix Govern els
encarregats de vetllar per la regularitat i la transparència de tot el procediment, malgrat que,
com veurem immediatament, a la pràctica les garanties de transparència, fidelitat i neutralitat
varen ser perfectament homologables a les dels processos electorals.

6.2 La impugnaFLyGHO*RYHUQGHO¶(VWDWLOD
suspensió del Tribunal Constitucional
$EDQV SHUz GHO GLD G¶LQLFL GH OHV YRWDFLRQV FRQFUHWDPHQW HO  G¶RFWXEUH GH  HO
*RYHUQGHO¶(VWDWYDLPSXJQDUHOSURFpVSDUWLFLSDWLXGHO-N mitjançant un recurs presentat
davant HO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDODO¶HPSDUDGHO¶DUWLFOH&(El Tribunal Constitucional
YD DGPHWUH D WUjPLW O¶HVPHQWDW UHFXUV SHU 3URYLGqQFLD GLFWDGD HO  GH QRYHPEUH TXH GH
FRQIRUPLWDWDPEO¶DUWLFOH&(FRPSRUWDYDODVXVSHQVLyLPPHGLDWDGHWRWVHOV actes de
preparació i de realització del procés participatiu endegat pel Govern de la Generalitat.
$EDQVG¶HQWUDUDH[DPLQDULYDORUDUFUtWLFDPHQWHOVDUJXPHQWVGHO¶$GYRFDFLDGHO¶(VWDWSHU
fonamentar la seva demanda contra el procés participatiu del 9-N, resulta oportú referir-se a
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OHVYDORUDFLRQV FRQWUDGLFWzULHVTXH HO *RYHUQ GH O¶(VWDW Q¶KDIHW $L[t HQ XQ SULPHUPRPHQW
O¶H[HFXWLX HVSDQ\RO QR YD HVWDEOLU FDS YLQFXODFLy HQWUH OD ILJXUD GHO UHIHUqQGXP L HO SURFpV
participatiu i va menystenir-lo des de tots els punts de vista23'¶DTXHVWSODQWHMDPHQWHVYD
passar posteriorment a la impugnació davant el Tribunal Constitucional tot considerant, com
es veurà més endavant, que el procés participatiu implicava, de fet, OD FHOHEUDFLy G¶XQ
referèndum. Però curiosament, el dia abans del 9-N i el mateix dia de realització del procés
participatiu, el president del Govern i el ministre de Justícia deien coses tan contundents com
les següents : ³1L HV XQ UHIHUpQGXP QL HV XQD FRQVXOWD QL QDGD TXH VH OH SDUH]FD´
(declaracions del president Rajoy a Cáceres recollides, entre altres, pel diari El País del 9 de
novembre de 2014; ³(O *RELHUQR FRQVLGHUD TXH HVWDPRV DQWH XQ DFWR GH propaganda
SROtWLFD´(comunicat del Govern llegit pel ministre de Justícia i recollit a la pàgina web oficial).
$ODYLVWDG¶DTXHVWHVdeclaracions sembla evident que el Govern estatal cau en contradicció
quan impugna el procés participatiu per tractar-VH VXSRVDGDPHQW G¶XQ UHIHUqQGXP
LQFRQVWLWXFLRQDO L HO PDWHL[ *RYHUQ GLX TXH O¶HVPHQWDW SURFpV pV TXDOVHYRO FRVD PHQ\V XQ
referèndum.
PassaQW MD D OD IRQDPHQWDFLy GH OD GHPDQGD GHO *RYHUQ GH O¶(VWDW, es pot afirmar que
DTXHVWD HV EDVD SULQFLSDOPHQW HQ O¶DSUHFLDFLy TXH HO SURFpV SDUWLFLSDWLX GHO -N en realitat
HQFREUHL[ OD FHOHEUDFLy G¶XQ YHULWDEOH UHIHUqQGXP L DTXHVW IHW VXSRVDULD OD YXOQHUDció de
diversos preceptes constitucionals com els articles 1, 2.1, 23, 81, 92, 168 i 149.1.32 CE. A
JUDQV WUHWV O¶DUJXPHQWDFLy GH O¶$GYRFDFLD GH O¶(VWDW FRQVLGHUD TXH HOV HOHPHQWV
FRQILJXUDGRUV GHO SURFpV SDUWLFLSDWLX IRQDPHQWDOPHQW O¶XQLYHUV JHQHUDO GH Sarticipants,
O¶REMHFWHDPEODPDWHL[DSUHJXQWDGHODFRQVXOWDQRUHIHUHQGjULDSUqYLDPHQWVXVSHVDMDSHO
Tribunal Constitucional i el procediment amb urnes i paperetes) determinen que, de fet, la
*HQHUDOLWDW SUHWpQ IHU XQ UHIHUqQGXP G¶DXWRGHWHUPLQDFLy $ SDUWLU G¶DTXHVW SODQWHMDPHQW, el
*RYHUQGHO¶(VWDWHVWLPDTXHXQUHIHUqQGXPG¶DTXHVWHVFDUDFWHUtVWLTXHVQRWpFDEXGDHQHO
marc constitucional, que la Generalitat no té competència per convocar-lo i que, a més, en
aquest cas ho fa sense acompanyar-lo de les JDUDQWLHV SUzSLHV G¶DTXHVW LQVWUXPHQW GH
participació.
(QFRQWUDSRVLFLyDOIRQDPHQWSULQFLSDOGHODLPSXJQDFLyGHO*RYHUQGHO¶(VWDW, cal reiterar el
TXH MD V¶KD H[SRVDW DQWHULRUPHQW VREUH OD QDWXUDOHVD VXEVWDQFLDOPHQW GLIHUHQW GHO SURFpV
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participatiu del 9-N amb la figura dels referèndums. En aquest sentit, un referèndum és un
mecanisme de democràcia directa mitjançant el qual el cos electoral expressa la voluntat
SRSXODU G¶DFRUG DPE XQ SURFHGLPHQW EDVDW HQ XQ FHQV HOHFWRUDO JHVWLRQDW SHU
O¶$GPLQLVWUDFLy HQ O¶H[HUFLFL GHO GUHW GH VXIUDJL L HQ XQ VLVWHPD GH JDUDQWLHV LQVWLWXFLRQDOV L
jurisdiccionals. Per la seva banda el procés participatiu del 9-N és una activitat impulsada pel
Govern de la Generalitat, en desplegament de les competències i dels principis rectors en
matèria de participació ciutadana en els assumptes públics, que es limita a oferir als
FLXWDGDQV XQD YLD HVSHFtILFD G¶H[SUHVVLy GH OHV VHYHV RSLQLRQV VREUH HO IXWXU SROtWLF GH
&DWDOXQ\D&RPMDV¶KDDVVHQ\DODWODVLQJXODULWDWGHOSURFpVSDUWLFLpatiu en comparació amb
el referèndum es fa palesa atenent a elements tan significatius com la major amplitud dels
GHVWLQDWDULV O¶DEVqQFLD GH UHJLVWUH SUHYL GH SDUWLFLSDQWV OD GHFLVLYD FROāODERUDFLy GHOV
YROXQWDULV HQ O¶H[HFXFLy O¶DEVqQFLD GH JDUDQWLHV específiques i els efectes purament
informatius.
No sembla, per tant, que una activitat participativa que no pretén establir la voluntat popular
sobre una decisió, sinó únicament permetre als ciutadans expressar el seu parer sobre una
eventual configuració SROtWLFD GH &DWDOXQ\D D OD PDQHUD G¶XQD HQTXHVWD G¶DEDVW JHQHUDO,
SXJXLWHQLUHOVYLFLVLQFRQVWLWXFLRQDOLWDWLQYRFDWVSHUO¶$GYRFDFLDGHO¶(VWDW(QDTXHVWVHQWLWVL
QRHVGRQHQYLFLVG¶LQFRQVWLWXFLRQDOLWDWHQHOSURFpVSDUWLFLSDWLXGHO-N no resulta adequada
OD VHYD LPSXJQDFLy SHU OD YLD GH O¶DUWLFOH  &( MD TXH DTXHVW SURFHGLPHQW TXHGD
reservat constitucionalment a les vulneracions constitucionals derivades de les disposicions
de les comunitats autònomes. Arribats aquí, hom pot pensar amb fonament TXHO¶~QLFPRWLX
SHOTXDOHO*RYHUQGHO¶(VWDWXWLOLW]DHQDTXHVWFDVHOSURFHGLPHQWGHO¶DUWLFOH&(pVSHU
aconseguir del Tribunal Constitucional la suspensió del procés participatiu del 9-N. En
GHILQLWLYDHO*RYHUQGHO¶(VWDWKDIHWVHUYLUGHPDQHUDLQDSURSLDGDODYLDGHO¶DUWLFOH&(
ja que, en no haver-KL YLFLV G¶LQFRQVWLWXFLRQDOLWDW HQ HO SURFpV SDUWLFLSDWLX GHO -N, les
HYHQWXDOV LQIUDFFLRQV GH OHJDOLWDW RUGLQjULD V¶KDXULHQ G¶KDYHU SODQWHMDQW GDYDQW OD MXULVGLFFLy
ordinària, on no hauria JDXGLW GH OD SUHUURJDWLYD G¶REWHQLU DXWRPjWLFDPHQW OD VXVSHQVLy GHO
procés participatiu del 9-N.
Finalment, cal en aquest apartat destacar que en la Providència de 4 de novembre de 2014,
mitjançant la qual el Tribunal Constitucional va suspendre totes les activitats del procés
participatiu del 9-1O¶$OW7ULEXQDOHVYDOLPLWDUHVWULFWDPHQWDDL[z, sense atendre la petició de
O¶$GYRFDFLD GH O¶(VWDW TXH DGUHFpV XQ mandat específic al president de la Generalitat en
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aquest sentit. Aquest element és rellevant, com es veurà més endavant, en tractar de la
querella presentada per la FiscaliD *HQHUDO GH O¶(VWDW FRQWUD HO Sresident de la Generalitat
per no haver respectat la suspensió del procés participatiu del 9-N dictada pel Tribunal
Constitucional.

6.3 Participació pacífica, cívica i democràtica
Malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional el Govern de la Generalitat va decidir
mantenir el procés participatiu del 9-N amb totes les característiques descrites anteriorment.
/¶DUJXPHQW GHO *RYHUQ SHU FRQWLQXDU HQGavant amb el procés participatiu era simple però
FRKHUHQWODVXVSHQVLyGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOGHULYDGDGHOUHFXUVGHO*RYHUQGHO¶(VWDW
HQHOPDUFGHO¶DUWLFOH&(HVSURMHFWDVREUHTXHOFRP XQUHIHUqQGXP TXHQRpVDOOz
que la Generalitat pretén realitzar (un procés participatiu amb unes característiques
WRWDOPHQWGLIHUHQWVG¶XQUHIHUqQGXP LSHUWDQWDTXHVWHVSRWGXUDWHUPHMDTXHQRHVYHX
afectat per una prohibició referida a un instrument de participació (referèndum o consulta no
referendària) que la Generalitat ja va acceptar anteriorment que no podia realitzar. En aquest
capteniment el Govern de la Generalitat va rebre el suport de totes les forces polítiques
implicades des de desembre de 2013 en el procés del 9-N (CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP), de
les dues entitats més directament vinculades a les mobilitzacions per fer efectiu el 9-N
ÑPQLXP &XOWXUDO L O¶$VVHPEOHD 1DFLRQDO &DWDODQD  L GHO FRQMXQW G¶RUJDQLW]DFLRQV VRFLDOV
emmarcades en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
En la pràctica, el procés participatiu del 9-N es va desenvolupar de manera pacífica, cívica,
democràtica i amb tota normalitat, és a dir, de conformitat amb els trets organitzatius i
G¶H[HFXFLy SUHYLVWRV $L[z VLJQLILFD TXH OD WDVFD GHVSOHJDGD SHOV  YROXQWDULV
encarregats de la seva execució pràctica va resultar decisiva per poder garantir de manera
eficient i transparent les operacions que el procediment requeria en els llocs de votació.
Els diversos ciberatacs, als quals V¶KDIHWUHIHUqQFLDDO¶LQLFLque van afecWDUHQWUHG¶DOWUHVHl
sistema de recepta mèdica electrònica, O¶KLVWRULDOFOtQLFFRPSDUWLW i determinats llocs web de la
*HQHUDOLWDWLGHODVDODGH3UHPVDYDQVHUO¶~QLFDH[FHSFLyDOFDUjFWHUSDFtILFGHODMRUQDGDL
en tot cas no van alterar el normal funcLRQDPHQWGHO¶RSHUDWLXLQIRUPjWLFLPSUHVFLQGLEOHSHUDO
desplegament efectiu del procés participatiu, ja que es van poder implementar les mesures
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extraordinàries necessàries destinades a contrarestar els esmentats ciberatacs.
Tampoc van alterar el procés participatiu les denúncies que determinats subjectes particulars
van presentar davant els tribunals demanant-ne la paralització. En aquest sentit, convé
assenyalar que durant el 9-1 QR HV YD SURGXLU FDS DFWXDFLy GHO *RYHUQ GH O¶(VWDW QL GH OD
Fiscalia adreoDGD GLUHFWDPHQW D O¶LPSHGLPHQW LPPHGLDW GH OD UHDOLW]DFLy GHO SURFpV
participatiu.
Aquest desenvolupament normal i sense incidències destacables del procés participatiu va
ser subratllat pel president de la Generalitat quan en la nit del 9 de novembre va donar a
conèixer els seus resultats provisionals.

6.4. La valoració dels observadors interns i
internacionals
El procés participatiu del 9-N va despertar un fort interès a nivell de la comunitat
internacional 3URYD G¶DL[z pV O¶DVVLVWqQFLD G¶XQD GHOHJDFLy PXOWLSDUWLGLVWD GH SDUODPHQWDULV
HXURSHXVFRPDREVHUYDGRUVGHOSURFpVSDUWLFLSDWLXLO¶DFUHGLWDFLyGHSURSGHPLWMDQs de
comunicació internacionals.
/D GHOHJDFLy G¶REVHUYDGRUV LQWHUQDFLRQDOV YD DVVLVWLU D SHWLFLy GHO *RYHUQ L DPE OD
col·laboració del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), a diferents
centres de participación, on van poder observar en primera persona com transcorrien les
votacions i també al centre de premsa i difusió de dades on estava acreditada tota la premsa
nacional i internacional.
FruiWG¶DL[zHOVREVHUYDGRUVYDQHODERUDUXQD declaració, on es posava de manifest que el
SURFpV V¶KDYLD FHOHEUDW GH PDQHUD WUDQTXLOOD L REHUWD, sense cap mena de coaccions. Així
PDWHL[YDQIHUXQDVqULHG¶DSUHFLDFions principals que queden llistades com a punts forts i
punts febles del procés:
Punts forts
x

/D GHOHJDFLy QR YD REVHUYDU FDS FRDFFLy R LQWLPLGDFLy QL LQWHQWV G¶LQIOXHQFLDU
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O¶DFWLYLWDWGHOVSDUWLFLSDQWV
x

El gran nivell de participació al conjunt de Catalunya, malgrat les circumstàncies
excepcionals.

x

El procés es va desenvolupar en un ambient positiu i familiar.

x

(O SURFpV HV YD GHVHQYROXSDU GH PDQHUD HILFLHQW D FjUUHF G¶XQ JUDQ QRPEUH GH
voluntaris.

x

(OSURFpVYDFRPSWDUDPEXQQRPEUHDGLHQWG¶XUQHV

x

EOSURFpVG¶LGHQWLILFDFLyGHOVFLXWDGDQVTXHYROLHQYRWDUHVYDGXUDWHUPHGHPDQHUD
ULJRURVD PLWMDQoDQW GRFXPHQWV G¶LGHQWLWDW $TXHOOHV SHUVRQHV TXH QR GLVSRVDYHQ GH
GRFXPHQWG¶LGHQWLWDWQRYDQSRGHUYRWDU PDOJUDWTXHSRGLHQYRWDUHQGLHVSRVWHULRUV 
Les dades de cada participant van ser registrades en paper i confirmades en una
base de dades informatitzada abans del dipòsit de cada vot.

x

Els ordinadors utilitzats a les meses no estaven connectats a internet, fet que va
SURSRUFLRQDUPDMRUVHJXUHWDWG¶HVWDUOOLXUHVG¶DEXVRVRLQWHUIHUqQFLHV

x

(OSURJUDPDULXWLOLW]DWSHUDODYHULILFDFLyGHOVGRFXPHQWVG¶LGHQWLWDWHUDG¶DOWDTXDOLWDWL
YD VHU FRPSURYDW SHU OD GHOHJDFLyG¶REVHUYDGRUV SHU DVVHJXUDU-se que no permetia
vots invàlids.

x

La participació de persones d¶HQWUHLDQ\VYDVHUXQq[LW

Punts febles
x

No hi ha va haver un cens electoral disponible, cosa que va afegir dificultats a la
gestió de les votacions.

x

Les condicions inusuals en què es va desenvolupar el procés va implicar un nombre
de punts de votació menor al dels processos electorals ordinaris, fet que va crear
problemes i possibles confusions entre els votants.

x

/¶DEVqQFLDGHSUHVLGHQWVRILFLDOVGHPHVDHOHFWRUDOYDVHUXQSXQWIHEOHHQGLILFXOWDU
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encara més la gestió de queixes i dificultats en temps real.
x

0DOJUDWTXHQRV¶KDTHVWLRQDWO¶KRQHVWHGDWGHOVYROXQWDULVODIRUPDHQTXqYDQVHU
VHOHFFLRQDWVLVH¶OVYDDVVLJQDUOHVUHVSRQVDELOLWDWVpVPHQ\VVDWLVIDFWzULDGHOTXHKR
KDXULD HVWDW VL O¶DVVLJQDFLy KDJXpV HVWDW IHWD SHOV UHVSRQVDEOHV GH YRWació dels
col·legis.

x

El secret del vot no estava garantit de manera uniforme.

A nivell mediàtic del 7 al 10 de novembre es van acreditar per seguir el procés participatiu un
total de 865 professionals pertanyents a 250 mitjans de comunicació, dels quals la meitat
eren mitjans internacionals. Entre aquests hi havia les principals agències de notícies
G¶DEDVWPXQGLDOHOVGLDULVGHUHIHUqQFLDJOREDOLOHVWHOHYLVLRQVLQWHUQDFLRQDOV&DOGHVWDFDUOD
gran presència de mitjans de països europeus (especialment portuguesos, britànics,
suïssos, francesos i russos). Per primera vegada hi va haver una assistència notable de
mitjans asiàtics, sobretot xinesos i japonesos. El tractament mediàtic del 9-N va ser
globalment positiu; els mitjans van dedicar molt espai i molt temps a tractar el tema, i
sobretot es va posar en valor el civisme i la normalitat amb les quals es va dur a terme un
SURFpVTXHFRPSWDYDDPEO¶KRVWLOLWDWGHO¶(VWDW/DSDUWLFLSDFLyYDVHUFRQVLGHUDGDXQq[LWL
molt per sobre del previst.
Per la seva banda el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya també va desplegar una
[DU[DG¶REVHUYDGRUVSHUVHJXLUHOSURFpVSDUWLFLSDWLXGHO-N i va elaborar posteriorment un
informe. De leVFRQFOXVLRQVG¶DTXHVWLQIRUPHHVSRGHQGHVWDFDUHOVSXQWVVHJHQWV
a) /¶DFWLWXGKRQHVWDJHQHUDOGHOVRUJDQLW]DGRUV
b) /DIHEOHVDGHODPDQFDG¶LQWHUFRQQH[LyHQWUHRUGLQDGRUV
c) La voluntat de servei i diligència dels voluntaris.
d) La feblesa del sobreesforç per pRGHU YRWDU G¶DOJXQV SDUWLFLSDQWV TXH YD SURYRFDU
abstencionistes forçosos, si bé en una petita proporció.
e) El vot va ser suficientment lliure, universal i igual. Quant al secret del vot, en ocasions
va ser LQIHULRUDO¶KDELWXDOLHQDOWUHV, superior.
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f)

Les gaUDQWLHV SUHYHQWLYHV YROXQWDULV WUDQVSDUqQFLD SUHVqQFLD G¶REVHUYDGRUV
internacionals, periodistes, experts) han estat excel·lents. La manca de garanties
LQVWLWXFLRQDOVHUHQXQDIHEOHVDLXQULVFLPSRUWDQWVTXHWDQPDWHL[QRV¶KDQFRQFUHWDW
en danys apreciables.

g) Hauria estat convenient un major nombre de meses.
h) Quant als resultats, subratlla la rellevància dels SÍ a la resposta a la primera pregunta
i, sense negar la significació dels resultats del SÍ-SÍ, apunta que el context polític
porta a pensar que el suport a les opcions SÍ-NO és més elevat del que mostren els
resultats.

6.5. La querella de la Fiscalia General de
O¶(VWDWFRQWUDHOSresident de la Generalitat, la
vicepresidenta del Govern i la consellera
G¶(QVHQ\DPHQW
/DUHVSRVWDGHO¶(VWDWDOSURFpV GHSDUWLFLSDFLyYDVHUODSUHVHQWDFLyG¶Xna querella criminal
contra el president de la Generalitat, la vicepresidenta del Govern i la consellera
G¶(QVHQ\DPHQW
'HVSUpVG¶XQDIRUWDFRQWURYqUVLDLQWHUQDHQWUHHOVILVFDOVGH&DWDOXQ\DLOD)LVFDOLD*HQHUDO
dH O¶(VWDW24, aquesta va formalitzar el dia 21 de novembre de 2014 una querella contra el
president de la Generalitat, la vicepresidenta del Govern i la cRQVHOOHUDG¶(QVHQ\DPHQWSHU
les seves suposades responsabilitats penals en relació amb la realització del procés
participatiu del 9-N. Concretament la querella considera que el president de la Generalitat i
les altres dues integrants del Govern de Catalunya han comès els delictes de desobediència,
G¶XVXUSDFLy GH IXQFLRQV SUHYDULFDFLy L PDOYHUVDFLy GH IRQV públics. Aquests delictes, en
algun cas, poden comportar alguna lleu pena de presó però, en canvi, impliquen importants
SHQHVG¶LQKDELOLWDFLyLGHVXVSHQVLyGHFjUUHFS~EOLF

24

ABC, Europa Press, La Vanguardia.
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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en una actuació que es pot considerar
habitual en aquest tipus de procediments, va admetre a tràmit el dia 22 de desembre de
ODTXHUHOODSUHVHQWDGDSHUOD)LVFDOLD*HQHUDOGHO¶(VWDWLYDDFRUGDUTXHODLQVWUXFFLy
del cas se centraria principalment en el delicte de desobediència i a SDUWLU G¶DTXHVWD
LQYHVWLJDFLyV¶H[DPLQDULHQHYHQWXDOPHQWHOVDOWUHVGHOLFWHVLQFORVRVHQODTXHUHOOD
El fet que la instrucció judicial pivoti fonamentalment sobre el delicte de desobediència
permet considerar que la querella no hauria de prosperar, ja que la jurisprudència del
Tribunal Suprem (vegeu, per totes, la STS 54/2008) exigeix que per tal que es doni
O¶HVPHQWDWGHOLFWHFDOTXHXQDUHVROXFLyMXGLFLDOGRQLXQPDQGDWSUHFtVLLQGLYLGXDOLW]DWGLULJLW
als obligats de fer o no fer una determinada actuació i cal també que aquests es neguin de
PDQHUD FODUD D FRPSOLU HO PDQGDW WRW PRVWUDQW XQD LQWHQFLy FRQWXPDo G¶LQFRPSOLPHQW L GH
rebel·lia.
Doncs bé, la Providència del Tribunal Constitucional de 4 de novembre de 2014, en la qual
V¶DGPHW D WUjPLW HO UHFXUV GHO *RYHUQ GH O¶(VWDW L HV GHFODUD OD VXVSHQVLy GHOV DFWHV
recorreguts, conté un mandat de no fer absolutament vague i general, sobretot atesa la
complexitat de les DFWXDFLRQVG¶XQSURFHGLPHQWWDQ atípic com el del procés de participació
LQLFLDWLG¶DOWUDEDQGDFRPMDV¶KDGLWHO7ULEXQDOQRDWpQODSHWLFLyH[SUHVVDGHO¶$GYRFDFLD
GHO¶(VWDWHQHOVHQWit de requerir personalment al president de la Generalitat el compliment
efectiu de la suspensió del procés participatiu del 9-N. És més, cal tenir en compte que el
Govern de la Generalitat va demanar al Tribunal que aclarís quines actuacions quedaven
VXVSHVHV DTXHVW IHW ID SDOHVD OD LQH[LVWqQFLD G¶XQD YROXQWDW FODUD L FRQWXPDo
G¶LQFRPSOLPHQW(QFRQVHTqQFLDHQHOSUHVHQWFDVQRVHPEODTXHHVSXJXLDWULEuir delicte
de desobediència a les tres persones objecte de la querella.
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6.6. Els resultats del procés de participació i
nova oferta de diàleg

Font: http://www.participa2014.cat/
La participació va ser de 2.344.828 persones, de les quals 1.897.274 (el 80,91%) van triar el
doble SÍ, és a dir, van votar a favor que Catalunya esdevingui un Estat independent. Pel que
IDDODUHVWDG¶RSFLRQVHO6Ë-NO, és a dir, favorable que Catalunya esdevingui un Estat, però
no un Estat independent, va aconseguir 234.848 vots (el 10,02%), el SÍ-BLANC 22.755 (el
0,97%), el NO 105.245 (el 4,49%), el BLANC 13.201 (el 0,56%) i altres aportacions 71.505
(el 3,05%). 7HQLQWHQFRPSWHTXHO¶XQLYHUVGHOVSRVVLEOHVSDUWLFLSDQWVHVVLWXDva al voltant de
VLV PLOLRQV GH SHUVRQHV HV SRW DILUPDU TXH PpV G¶XQD WHUFHUD SDUW GHOV FLXWDGDQV GH
Catalunya van anar a votar en el procés participatiu i que entre HOVYRWDQWVO¶RSFLyIDYRUDEOH
que Catalunya esdevingui un Estat independent va ser clarament majoritària. Tanmateix,
com hem dit anteriorment i com ja van avançar els partits que donaven suport al procés
participatiu, aquests resultats, tot i la seva significació política indubtable, ni són més que el

Pàg 48

IUXLW G¶XQD FRQVXOWD DQWLFLSDGD TXH FDOGUj ³FRQYDOLGDU´ HQ XQD FRQVXOWD GHILQLWLYD TXH
OHJDOPHQW WDQ VROV HV SRGUj UHDOLW]DU D WUDYpV G¶XQHV HOHFFLRQV DO 3arlament de Catalunya
en les quals aquesta qüestió sigui el punt únic o absolutament fonamental de debat.
En tot casO¶GHQRYHPEUHGHO 2014 el president de la Generalitat va tornar a enviar una
carta al president del Govern espanyol en la qual reiterava la voluntat de diàleg per acordar
HOVWHUPHVG¶XQDFRQVXOWDGHILQLWLYDLYLQFXODQW/DUHVSRVWDYDWRUQDUDVHUQHJDWLYD Davant
G¶DTXHVWD VLWXDFLy GH EORTXHLJ HO SUHVLGHQW GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D $UWXU 0DV
G¶DFRUG amb altres forces polítiques favorables al dret a decidir, va anunciar la convocatòria
G¶XQHVHOHFFLRQVDQWLFLSDGHVDO3DUODPHQWGH&DWDOXQ\DSHr al proper 27 de setembre, on es
discutirà aquesta qüestió com a element central.
___________________
Aquest informe sobre El procés per fer la consulta sobre el futur polític de Catalunya: un
balanç ha estat elaborat pel Consell Assessor per a la Transició Nacional, que està integrat
per:

Núria Bosch i Roca

Enoch Albertí i Rovira

Presidenta

Germà Bel i Queralt

Carles Boix i Serra

Salvador Cardús i Ros

Àngel Castiñeira i Fernández
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Francina Esteve i García

Joan Font i Fabregó

Rafael Grasa i Hernández

Pilar Rahola i Martínez

Josep Maria Reniu i Vilamala

Ferran Requejo i Coll

Joan Vintró i Castells

Carles Viver i Pi-Sunyer

Víctor Cullell i Comellas
Secretari
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