
RESUM PROCÉS INDEPENDÈNCIA 
 
§ El 23 de gener de 2013 el Parlament va aprovar, amb 85 vots a favor, 41 en 

contra i 2 abstencions, la  Declaració de sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya. 

§ El 12 de desembre de 2013, el president de la Generalitat, Artur Mas, en una 
compareixença conjunta amb líders dels partits CDC, UDC, ERC, ICV i CUP, va 
anunciar la data del 9/11/14 i la pregunta de la consulta per celebrar el 
referèndum d'independència de Catalunya. 

§ El president de l'Estat espanyol , M Rajoy va respondre afirmant que "aquesta 
consulta no se celebrarà, perquè és anticonstitucional".  

§ El 16 de gener de 2014  el Parlament va aprovar, amb 84 vots a favor, una petició 
al Congrés dels Diputats perquè la Generalitat pogués celebrar un 
referèndum sobre la independència en base l'article 150.2 de la Constitució. 

§ El 8 d'abril el Congrés de los Diputats va rebutjar l'admissió a tràmit la de la 
proposició de llei per delegar a Catalunya la competència per celebrar aquest 
referèndum.   

§  El 19 de setembre de 2014 el Parlament va aprovar la llei de consultes 
populars no referendàries, amb el suport de CiU, ERC, PSC, ICV i CUP (79% 
vots Parlament). El 27 de setembre el President va firmar el Decret de 
convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític del país.   

§ Immediatament el govern central va recórrer davant el TC, que va admetre a 
tràmit el recurs i va suspendre cautelarment la llei de consultes populars.  

§ El 14 d'octubre  de 2014, el president Mas va dir que la consulta se celebraria 
el 9N, en el marc d'un procés de participació ciutadana organitzat per la 
Generalitat de Catalunya 

§ El 4 de novembre, el TC va admetre a tràmit un nou recurs del govern 
central per suspendre també la convocatòria del procés participatiu.  

§ La Generalitat va mantenir la convocatòria i va demanar voluntaris per dur-
la a terme. El 9N es va realitzar la consulta sense cap incident, amb una 
participació de 2.344.828 persones, un 89% favorables a que Catalunya 
sigui un estat independent.  

§ El 23 de novembre la Fiscalia General de l'Estat va presentar una querella 
contra el president, vicepresidenta i consellera d'Educació de de la Generalitat 
per suposada comissió de delictes, per haver dut a terme la consulta.  

§ El 25 de novembre Artur Mas va fer un discurs traçant un full de ruta per a la 
independència en divuit mesos, amb eleccions avançades amb una llista 
única sobiranista, formada per polítics i gent distingida de la societat civil. 

§ Al cap d'una setmana O. Junqueras  va presentar la seva proposta, molt 
diferent de la d'Artur Mas, tot i tenir el mateix objectiu. Va plantejar unes 
eleccions anticipades amb llistes separades de partits i proclamació ràpida de 
la independència en cas de guanyar. 

§ S'entra en un període de batusses entre CiU i ERC, posant en risc la 
continuïtat del procés, davant del malestar de l'ANC, Òmnium Cultural, 



l'AMI i moltes altres i, per descomptat, de la població en general, que volen 
unitat, un acord ràpid i la convocatòria d'eleccions per la primavera de 2015.  

§ El 14 de gener de 2015, els dirigents de CiU, ERC, l'ANC, Òmnium i 
l'AMI, arriben a un acord per desencallar el procés. El President del 
Govern convoca eleccions autonòmiques avançades el dia 27 de 
setembre de 2015. 

§ CiU i ERC es presentaran amb llistes separades, però amb un full de ruta 
compartit per assolir la independència. S'invita als altres partits sobiranistes a 
compartir el full de ruta. L'acord també contempla acabar les estructures 
d'estat com element bàsic per culminar el procés de transició nacional, 
revitalitzar els contactes internacionals i començar a redactar la nova Constitució. 
De moment la CUP i ICV es desmarquen d'aquest acord i del full de ruta comú. 

§ A l'espera del que dirà el full de ruta que s'està elaborant, cal preveure que en cas 
d'uns resultats electorals que donin majoria dels partits sobiranistes, el 
Parlament farà una Declaració Unilateral d'Independència (DUI), que no 
vol dir que es comenci a exercir la independència, sinó que s'obre el procés per 
assolir-la al cap d'un cert temps. Declaració dirigida a la població, al Estat 
d'Espanya i a la comunitat internacional. La Carta de les Nacions Unides de 1945 
i la resolució del Tribunal Internacional de Justícia de l'any 2010 suporta poder 
fer aquesta DUI. 

§ Començarà un període de transició nacional, que raonablement tindrà una 
durada d0entre un any i mig i dos anys,  en el qual es farà bàsicament:  

o Acabar les estructures d'Estat: agència tributària, seguretat social, 
organismes reguladors, banc central, servei postal, duanes, sistema 
judicial, etc. 

o Activitat diplomàtica per obtenir el reconeixement internacional. 

o Acabar la redacció de la Constitució catalana, amb tota la garantia 
democràtica de llibertat, participació i pluralisme. 

o Negociació amb l'Estat espanyol per la repartició dels Actius i 
Passius. Això es pot fer en un escenari de col·laboració amb l'Estat o no, 
en quin cas s'hauria de demanar la mediació de la UE i d'organismes 
internacionals. L'acceptació de part del Deute espanyol és una de les 
principals eines de negociació, que interessa molt als creditors. 

o Gestió de govern del dia a dia. El país seguirà funcionant com fins 
ara i la Generalitat ha de seguir fent la seva feina.  

§ Com és l'Estat qui recapta els impostos i en retorna només una part a Catalunya 
(gran dèficit fiscal actual), és de suposar que les actuals tensions de tresoreria 
augmentaran i que s'hagi de recórrer a finançament extern. També per 
poder completar les estructures d'Estat que falten. Quan Catalunya recapti els 
seus impostos tindrà diners suficients per gestionar bé el seu deute.  

§ Un cop acabat el període de transició s'haurà de fer un referèndum 
d'aprovació de la nova Constitució i a fer la proclamació de la 
independència. Serà l'acte definitiu de trencament legal amb Espanya. 

 


