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Presentació
La política catalana presenta diversos escenaris de futur. L’objectiu d’aquest document és analitzar un d’aquests escenaris: el presidit per un referèndum sobre
la independència. L’anàlisi inclou, d’una banda, un resum de les idees i els arguments principals que la teoria política actual proporciona en termes de legitimitat
sobre processos d’independència en contextos democràtics plurinacionals. D’altra banda, es descriuen processos pràctics de referèndums d’independència que
ofereix la política comparada. Finalment, a partir dels dos components anteriors,
s’analitza el cas actual de Catalunya.
El document s’estructura en cinc apartats. En primer lloc, es presenten les propostes estratègiques de què disposen actualment tant el Govern de l’Estat com
el Govern de la Generalitat, tot constatant que el primer té un ventall més ampli
d’actuacions que el segon, així com l’existència d’alguns possibles escenaris
compartits, entre els quals es troba el de la celebració d’un referèndum acordat.
En segon lloc, es presenta un breu resum de com les principals teories actuals
de la democràcia tracten un d’aquests escenaris: la independència de col·lectivitats territorials internes als estats. En tercer lloc, es presenten els casos de
referèndums pràctics d’independència que mostra la política comparada des de
la Segona Guerra Mundial fins l’actualitat. En quart lloc, s’analitza el cas actual
de Catalunya, tot descrivint dues vies inexplorades per a la celebració d’un referèndum acordat amb l’Estat dins del marc jurídic actual —llei de modalitats de
referèndum i reforma constitucional—. Finalment, un cinquè apartat presenta les
conclusions de l’informe.
Ferran Requejo
Director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
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1. Escenaris polítics
A principis de l’any 2019, la qüestió territorial-nacional de fons que emmarca la
tensió política entre Catalunya i l’Estat —cadascuna d’aquestes dues entitats polítiques, dotades de pluralitat interna— es troba en una situació que es pot descriure
com la d’un conflicte congelat. En els darrers temps, la distància política, analítica i
d’expectatives entre els dos nivells de govern s’ha anat ampliant, fins al punt que el
mateix llenguatge legitimador emprat per la majoria d’actors i institucions dels dos
nivells territorials mostra posicions semàntiques escindides. Malgrat que s’empren
paraules comunes —democràcia, estat de dret, llibertat, igualtat, pluralisme, autogovern, etc.—, els valors, els conceptes, així com les realitats a les quals aquests
conceptes i valors refereixen són diferents i, a vegades, contradictoris.
Aquesta separació de marcs analítics i normatius es posa de manifest en els esdeveniments polítics i socials relacionats amb la manca de solució del tema de fons.
Aquest context presidirà probablement el futur polític immediat. Un cop s’hagin
dictat les sentències judicials en relació amb els presos i les altres persones processades —casos del Tribunal Suprem, l’Audiència Nacional, Jutjat d’Instrucció
número 13, processos contra alcaldes i contra els membres de la Sindicatura
Electoral, etc.—, podrem establir les propostes estratègiques generals que tenen
a curt termini tant les institucions de l’Estat com les de la Generalitat. Aquestes
propostes no són simètriques (vegeu figura 1).
Figura 1 Propostes estratègiques dels governs de l’Estat i de la Generalitat
Propostes estratègiques del govern de l’Estat

Aplicació de
l’article 155

Immobilisme
pràctic
Recentralització

Autonomisme
incremental

Proposta
acordada de
model
territorial

Referèndum
d’independència
acordat

Propostes estratègiques del govern de la Generalitat
Implementació
del resultat del
referèndum de l’1
d’octubre
2017

Referèndum
d’independència
acordat

Proposta
acordada de
model
territorial

Autonomisme
incremental

Immobilisme
pràctic

Propostes adreçades a solucionar el problema polític de fons
Propostes adreçades a redirigir el problema polític de fons però que no el solucionen
Propostes no adreçades a solucionar el problema polític de fons
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D’una banda, l’Estat, encapçalat pel Govern central, té davant seu fins a cinc
propostes estratègiques diferents (descrites en ordre ascendent en relació amb
els interessos del Govern de la Generalitat):
1. Nova aplicació de l’article 155 de la Constitució i continuació dels processos
penals.
2. Immobilisme pràctic / recentralització. Situació de stand by o de recentralització. Manteniment de l’statu quo de principis de 2019. L’Estat també pot
optar per aprofundir les estratègies recentralitzadores.
3. Incentivar un autonomisme incremental de noves competències sense modificar les bases estructurals del model autonòmic.
4. Proposar un model territorial alternatiu al de l’actual Estat de les autonomies. Aquest oferiment podria fer-se amb caràcter bilateral per al cas de Catalunya o, més probablement, amb caràcter multilateral per a totes o algunes
comunitats autònomes. En ambdós casos les reformes podrien ser o bé de
caràcter puntual, adreçades a aspectes concrets del model territorial, o bé
de caràcter general, replantejant en conjunt el model territorial. Si són de
caràcter puntual, la situació s’acostaria a l’escenari anterior —autonomisme
incremental—, mentre que si són de caràcter general, apareixerien les dificultats de realitzar-les atès que caldria dur-les a terme mitjançant reformes
constitucionals inevitablement negociades de manera multilateral.
5. Promoure la celebració d’un referèndum sobre la independència de Catalunya en la línia dels realitzats al Canadà —Quebec, 1980, 1995— i al Regne
Unit —Escòcia, 2014—.1
D’altra banda, donades les condicions actuals de context, les propostes estratègiques per a les institucions catalanes es redueixen a tres:
1. Implementar la celebració d’un referèndum sobre la independència acordat
amb les institucions de l’Estat —paral·lel a l’escenari 5 anterior—.
2. Proposar un model territorial alternatiu a negociar i acordar a nivell estatal.
Es tractaria d’un model que regulés la protecció fàctica d’un elevat nivell d’au-

1.

En el cas d’Escòcia, el referèndum d’independència fou acordat entre els governs de Londres i Edimburg. Per contra, els
referèndums del Quebec no foren acordats entre els dos nivells de govern, sinó que es basaren en la llei de referèndums de
la província (no impugnats pel Govern federal).
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togovern en diversos àmbits: simbòlic, institucional, competencial-econòmic,
fiscal, europeu, internacional, etc. —paral·lel a l’escenari 4 anterior—.2
3. Implementar el resultat del referèndum de l’1 d’octubre del 2017, que
alguns sectors de l’independentisme de Catalunya caracteritzen com un
“mandat” democràtic vinculant.
Després de les condicions i el desenvolupament del procés polític a Catalunya
dels darrers anys, les propostes estratègiques d’autonomisme incremental i
d’immobilisme pràctic / recentralització que poden ser transitades per l’Estat
queden, a la pràctica, descartades com a propostes estratègiques per part del
Govern de la Generalitat.3 D’altra banda, la proposta d’implementació del resultat
del referèndum de l’1 d’octubre conduiria, previsiblement, a una nova aplicació
de l’article 155 de caràcter més intens i més dilatat en el temps que el vigent en
el darrer trimestre del 2017.4
En aquest informe ens centrem exclusivament en l’escenari de la celebració d’un
referèndum acordat amb l’Estat sobre la independència de Catalunya; per tant,
no analitzem les característiques, les possibilitats i els límits dels altres escenaris.

2.

Aquest model alternatiu es basaria en un reconeixement real, formal i material de la personalitat nacional diferenciada de
Catalunya, així com d’una acomodació política i constitucional mitjançant dues dimensions bàsiques: (1) uns graus de descentralització i de federalització institucional de l’Estat iguals o superiors als que presenten les federacions plurinacionals
asimètriques més avançades (Bèlgica, Canadà); (2) uns procediments constitucionals i legislatius que oferissin garanties reals
que els acords es compliran, ja sigui a través de la regulació del dret de secessió a partir de regles prefixades, a través de la
intervenció acordada d’actors internacionals, o a través d’una combinació d’aquests dos últims procediments.

3.

Cadascuna d’aquestes propostes planteja diverses qüestions:
a) La seva dimensió internacional respectiva.
b) Projecció/riscos per al país, a curt i mitjà termini. Relacions amb l’Estat.
c) Avantatges/inconvenients interns a Catalunya —relacions amb altres actors polítics i socials, legitimació i graus d’acceptabilitat de la ciutadania per sectors, territoris, etc.—.
d) Incidència en la política de comunicació de la Generalitat.

4.
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Els efectes de l’aplicació de l’article 155 van ser analitzats a l’informe 155 CE: Els efectes de la intervenció de l’Administració
General de l’Estat mitjançant l’aplicació de l’article 155 CE a la Generalitat de Catalunya (27/10/2017 – 01/06/2018), elaborat
pel Comissionat pel Desplegament de l’Autogovern, del Departament de la Presidència. Una nova aplicació de l’article 155
podria tenir efectes majors en intensitat i temporalitat sobre l’Administració i la política catalanes.
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2. Les democràcies liberals i els processos
d’independència en les teories actuals
de la democràcia
És legítima la independència política d’un territori en una democràcia liberal?
Aquesta pregunta genèrica rep avui diverses respostes, tant en el pla teòric de
la legitimitat liberaldemocràtica com en el pla institucional de la pràctica política.
Una primera conclusió del debat acadèmic internacional és que les respostes que
es donaven fa tres dècades resulten avui insuficients, tant per motius normatius
com institucionals. El debat sobre la legitimitat liberal i democràtica ha canviat,
especialment a partir de la constatació dels límits que mostren les concepcions
democràtiques tradicionals en relació amb el reconeixement i l’acomodació pràctica de la ciutadania de les nacions minoritàries en les democràcies plurinacionals.
Una segona conclusió és la importància que tenen els elements històrics i els
elements contextuals en l’estabilitat i legitimació de les democràcies. Es tracta
d’una conclusió que condueix a evitar respostes simples i generals del tipus “la
secessió mai no és legítima en una democràcia o en un estat de dret” o “la secessió sempre és legítima si es tracta d’un grup nacional”, etcètera. Una secessió
pot ser legítima o més legítima en alguns casos que en altres. Les anàlisis cal
fer-les cas per cas —emprant les concepcions més adequades al cas concret— i
procurant evitar conclusions genèriques precipitades.
Les respostes que donen les teories actuals de la democràcia a la pregunta inicial
sobre la legitimitat dels processos d’independència es poden sintetitzar en cinc
posicions vinculades a diversos tipus de teories polítiques:
1. Teories tradicionals del liberalisme democràtic, nacionalisme d’estat i constitucionalisme. Aquestes concepcions han tendit a respondre amb un genèric
“no” al dret a la independència territorial en les democràcies liberals. S’esgrimeix que si un sistema polític regula drets individuals, una separació de
poders efectiva, eleccions competitives i algun model de descentralització,
aleshores, les bases d’aquella legitimitat decauen automàticament. L’Estat
és presentat aquí com l’organització política d’un demos únic. Es tracta de
la concepció majoritària de les institucions i els actors polítics de les democràcies uninacionals i també, sovint, de les institucions i els actors polítics del
poder central de les democràcies plurinacionals. Un territori tindrà aquí dret
a independitzar-se només si així ho decideix l’Estat.
9
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2. Teories del nacionalisme minoritari tradicional. La independència, entesa sovint en termes d’autodeterminació, es concep com un dret primari inclusiu i
universal associat a les col·lectivitats de caràcter nacional. Es tractaria, així,
d’un dret inherent només a aquest tipus de col·lectivitats. El liberalisme polític
i el constitucionalisme tradicionals es critiquen en tant que proporcionen instruments de legitimació dels nacionalismes estatals que usualment marginen
drets històrics o drets col·lectius d’aquelles realitats nacionals que no disposen
d’un estat propi. Aquestes últimes, constitueixen, per aquestes concepcions,
un demos dotat de dret d’autodeterminació.5 Es tracta d’una justificació habitual present en els moviments independentistes d’arreu del món.
3. Teories de la causa justa. Es manté que es requereix l’existència “d’injustícies” per considerar que un grup pot exercir el dret o principi de secessió i
eventualment separar-se de l’estat matriu. La legitimitat dels processos d’independència depèn aquí de si es donen determinades condicions considerades injustes que els justifiquin. Les condicions que s’esmenten són diverses
segons els autors. Diferents autors ofereixen diverses llistes, però, en general,
s’esmenten l’opressió colonial, la usurpació violenta de territoris, la violació
de drets humans, l’espoli de recursos naturals, o la discriminació econòmica i
redistributiva sistemàtica d’un territori. Així, la secessió no es veu com un “dret
primari” de cap col·lectivitat —tampoc d’aquelles que presenten un caràcter
nacional—, sinó com un remei quan es donen fets com els esmentats.6 Més
recentment s’han formulat teories que amplien les condicions de causa justa. En aquest sentit, s’han apuntat nous elements, com el fet que els acords
d’autogovern de la minoria no siguin respectats en termes pràctics, més enllà
dels aspectes formals i retòrics de les disposicions legals.7
4. Teories plebiscitàries. En aquest cas s’addueixen raons basades en la voluntat
dels ciutadans de determinats col·lectius territorials favorables a la independència, sense centrar-se en el fet de si constitueixen o no grups nacionals.
El valor bàsic que aquí s’esgrimeix és el de l’autonomia individual. La independència es tracta com una possibilitat vinculada a la voluntat majoritària
d’una col·lectivitat territorialitzada. No és legítim, es diu, que s’imposi als seus
5.

Avishai Margalit i Joseph Raz, “National Self-Determination”, Journal of Philosophy 87, n. 9 (1990): 439-461.

6.

Allen E. Buchanan, Secesión: causas y consecuencias del divorcio político (Barcelona: Ariel, 2013).

7.

Michel Seymour, “Internal Self-Determination and Secession”, The Ashgate Research Companion to Secession (London i New
York: Routledge, 2011), 385; Alan Patten, Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights (Princeton: Princeton
University Press, 2014).
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integrants una pertinença estatal en contra de la seva voluntat. La independència política es presenta aquí a través d’una legitimitat de caràcter individual.
D’aquesta manera seria suficient la voluntat expressada en una consulta per
una majoria de ciutadans d’un territori per justificar la creació d’un nou estat.
El consentiment individual, en la línia del pensament polític de John Locke,
és vist com la principal via de la legitimitat política.8
5. Teories liberaldemocràtiques del reconeixement. La independència d’una
entitat territorial es tracta com un dels elements del reconeixement polític formal i de l’acomodació constitucional del pluralisme nacional fàctic d’alguns
estats.9 En aquesta concepció, el consentiment de la població, expressat en
un referèndum, constitueix un element ineludible per a la legitimació d’aquest
tipus de demandes en la mateixa línia de la pràctica internacional recent en
matèria d’autodeterminació.10 Així, aquest tipus de liberalisme polític va més
enllà de l’aproximació individualista dels enfocaments tradicionals d’aquest
corrent polític i admet explícitament l’existència de drets col·lectius, sempre
que siguin congruents amb el respecte als drets individuals. El reconeixement
de les nacions minoritàries formaria part del deure de protegir els drets individuals i col·lectius per part de l’estat.11 En cas contrari, es diu, en nom de la
igualtat de ciutadania, es menystenen els ciutadans de les nacions minoritàries i, en la mesura que no se’ls reconeix ni acomoda políticament de manera
efectiva, se’ls tracta desigualment, paradoxalment, en nom de concepcions
uniformistes de la igualtat de ciutadania i de la sobirania popular.12
En el debat polític quotidià en parlaments o mitjans de comunicació trobem barrejats elements procedents de totes aquestes teories, sovint d’una manera no
explícita. Habitualment, tal com dèiem, els actors polítics i institucionals utilitzen
8.

Harry Beran, “A Liberal Theory of Secession”, Political Studies 32, n. 1 (març 1984): 21-31.

9.

En aquest sentit, el Human Development Report de l’ONU (2004) inclou també la política del reconeixement com una part
integral de la dignitat humana. Ferran Requejo, Multinational Federalism and Value Pluralism (London i New York: Routledge,
2005).

10. Matt Qvortrup, “Referendums on Independence, 1860-2011”, The Political Quarterly 85, n. 1 (2014): 57-64.
11. Cadascun d’aquest tipus de teories empra unes bases conceptuals i normatives de caire hobbesià, kantià, hegelià o pluralista, sovint de manera no explícita, que conformen marcs generals de referència diferenciats. No desenvolupem aquest punt
en aquest informe. Vegeu Ferran Requejo, “Plurinational Federalism and Political Theory”, a John Loughlin, John Kincaid i
Wilfried Swenden, eds., Routledge Handbook of Regionalism and Federalism (Abingdon i New York: Routledge, 2013), 34-44.
12. Les bases genèriques dels debats de la legitimitat política dels processos d’autodeterminació en les democràcies liberals estan normalment vinculades a una combinació dels cinc grups de teories descrites anteriorment. Aquests cinc tipus de teories
tenen un contingut de filosofia política i moral. Malgrat que es tracta de plantejaments que sovint monopolitzen els arguments
i debats sobre els processos d’autodeterminació, cal tenir present que per a una anàlisi acurada i realista d’aquests processos resulta convenient considerar també els casos concrets i l’exercici pràctic del poder polític, el qual no acostuma a estar
motivat per consideracions filosòfiques o morals.
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les mateixes paraules amb significats i referents diferents —llibertat, justícia, democràcia, igualtat o pluralisme—. La taula 1 resumeix els cinc tipus de teories
que adrecen de manera diversa la qüestió de la legitimitat dels processos d’independència.
Taula 1 Teories polítiques sobre la independència territorial
Concepcions
teòriques

Legitimitat
de la secessió

Tipus
de drets

Dret a
l’autodeterminació

Liberalisme democràtic,
nacionalisme d’estat i
constitucionalisme tradicionals (hegemònic)

No, només en cas
d’acord amb l’estat

Individuals

Només al conjunt de l’estat

Nacionalisme
minoritari tradicional

Sí

Individuals i col·lectius
per a les nacions minoritàries

Per protegir la cultura i la
justícia social nacionals

Causa justa

Sí, en alguns casos

Individuals i eventualment col·lectius

En cas de: violació massiva
de drets humans, dels acords
federals, espoli o desprotecció d’interessos econòmics

Plebiscitàries

Sí, sota condicions
territorials

Individuals

Per promoure la llibertat
individual i la llibertat d’associació

Liberaldemocràtiques
del reconeixement

Sí, sota condicions
procedimentals

Individuals i de reconeixement col·lectius.
Drets d’acomodació
constitucional

Per promoure a la pràctica la
dignitat humana basada en la
protecció de les minories i el
consentiment de la majoria

Font: Elaboració a partir de Ferran Requejo i Klaus-Jürgen Nagel, “Democracy and borders: external and internal secession in the
European Union”, a Jacint Jordana et al., eds., Changing Borders in Europe. Exploring the Dynamics of Integration, Differentiation
and Self-Determination in the European Union (London i New York: Routledge, 2019), 146-162.

En conjunt, els tres últims tipus de teories posen de manifest alguns límits conceptuals, normatius i institucionals, tant del liberalisme democràtic i del constitucionalisme tradicionals com del nacionalisme estatal.13 Els enfocaments tradicionals
van ser pensats des de la voluntat d’aplicar-se a tots els ciutadans d’una manera
bàsicament homogènia dins les fronteres establertes, desconsiderant el pluralisme nacional —i cultural— de les societats. Així, només s’entenia l’existència d’un
demos únic, en contraposició a la idea de pluralisme nacional o d’una pluralitat
13. Cadascuna d’aquestes cinc concepcions presenta punts forts i punts dèbils. Per aprofundir en aquest punt, vegeu Ferran
Requejo i Marc Sanjaume-Calvet, “Recognition and Political Accommodation: From Regionalism to Secessionism. The Catalan
Case”, a Jean-François Grégoire i Michael Jewkes, eds., Recognition and Redistribution in Multinational Federations (Leuven:
Leuven University Press, 2015), 107-132.
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de demoi. A més, les concepcions unitàries de la sobirania —Bodin, Hobbes—
han estat un element predominant de la tradició constitucionalista a Europa occidental, cosa que ha facilitat que la majoria d’estats es declarin nacionalment
unitaris i territorialment indivisibles als primers articles de les seves respectives
constitucions. En la política comparada hi ha pocs casos de constitucions que
prevegin el dret de secessió.14
Tanmateix, com dèiem, en el moment de mirar d’establir quins arguments són els
més adequats o quins processos d’independència són els més raonables resulta
un element clau l’anàlisi dels casos concrets; especialment, quan les solucions
potencials d’autogovern i govern compartit —referèndums d’independència,
confederacions, federacions plurinacionals, democràcies de consens (consociacionals)— han fracassat o no resulten plausibles en termes pràctics.

14. Les excepcions constitucionals que regulen el dret de secessió les podem trobar a Saint Kitts and Nevis, Etiòpia o Liechtenstein. Disposicions d’algunes federacions, com Sèrbia i Montenegro, establertes a partir d’acords internacionals, regulaven
una consulta sobre la independència que finalment es va implementar l’any 2006, la qual finalment suposà la separació de
Montenegro. D’altra banda, s’han celebrat referèndums en els casos de Canadà-Quebec (1980, 1995) i Regne Unit-Escòcia
(2014). En aquests dos últims casos, la població es va pronunciar en contra de la secessió o d’un nou acord de sobirania-associació.
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3. Els processos pràctics d’independència:
la política comparada
Des de principis del segle xx fins ara s’han creat uns cent-cinquanta estats en
diverses grans onades: els períodes posteriors a la Primera i a la Segona Guerra
Mundial, els processos de descolonització i, finalment, fruit de la dissolució d’alguns dels estats socialistes de l’Est europeu a partir de la dècada de 1990 —Unió
Soviètica, Iugoslàvia i Txecoslovàquia— (vegeu el gràfic 1).15
Gràfic 1 Nombre d’estats del món (1816–2016)
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D’altra banda, des de la Segona Guerra Mundial s’han celebrat gairebé un centenar de referèndums d’independència en circumstàncies històriques i geopolítiques
15. Bridget Coggins, “Friends in High Places: International Politics and the Emergence of States from Secessionism”, International
Organization 65, n. 3 (2011): 433-467; Aleksandar Pavković i Peter Radan, Creating New States: Theory and Practice of Secession (Aldershot i Burlington: Ashgate, 2007); Aleksandar Pavković i Peter Radan, eds., The Ashgate Research Companion
to Secession (Farnham: Ashgate, 2011).
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diverses (pels celebrats en el període 1945–2019, vegeu l’annex 1). Aproximadament, la meitat dels països que s’han independitzat ho han consultat a la seva
població de manera directa, abans o després de la independència. Molt sovint
aquest tipus de referèndum ha anat associat a canvis geopolítics d’abast mundial
i a processos de democratització i de descolonització. Si ens centrem només
en els casos posteriors a la Segona Guerra Mundial fins la caiguda del mur de
Berlín (1989), comprovem l’existència de gairebé un centenar de referèndums.
En la majoria d’aquests processos el referèndum ha estat acordat entre la minoria
en qüestió i l’estat o un tercer actor —amb la intervenció de la comunitat internacional, generalment l’ONU, per forçar un acord—. Ara bé, que fossin acordats
no significa que no anessin precedits de conflictes. La majoria dels territoris que
van referendar la independència entre la Segona Guerra Mundial i la caiguda del
mur de Berlin formaven part de la llista de territoris colonials del comitè de descolonització creat per l’ONU el 1961 —Special Committee on the Situation with
regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence
to Colonial Countries and Peoples—. Durant aquesta etapa, la majoria dels resultats referendaris favorables a la secessió van dur a la independència. Posteriorment, la dissolució de l’URSS i de Iugoslàvia va comportar una nova onada
de referèndums. En aquest cas, moltes consultes es van realitzar sense acords
previs o mediació internacional —p. ex., a Eslovènia o a Croàcia—. La tendència
a l’ús de referèndums —sovint no acordats— s’ha mantingut posteriorment.16
Si acotem la perspectiva als referèndums celebrats en democràcies liberals consolidades, en aquest mateix període els casos es redueixen als inclosos a la taula 2.
Aquests casos corresponen a referèndums que han estat acordats o tolerats per
part de les institucions estatals en contextos liberaldemocràtics. Tots els estats
que apareixen a la taula 2 són de caràcter federal o regional. Tanmateix, només
en dos casos observem previsions constitucionals explícites referents a la secessió del territori corresponent: Sèrbia i Montenegro, i Saint Kitts and Nevis. En
el cas de Sèrbia i Montenegro, l’article 60 de la Constitució de 2003 preveia la
separació d’un dels dos membres de l’estat. Pel que fa a Saint Kitts and Nevis,
l’article 113 de la Constitució preveu la separació de Nevis a través d’unes regles procedimentals. El cas de Puerto Rico i les seves relacions amb la federació

16. La interpretació general de les recomanacions de la Comissió d’Arbitratge de la Conferència sobre Iugoslàvia (coneguda
com Comissió Badinter) és que per a l’exercici de l’autodeterminació és necessari el vot de la població del territori en qüestió
mitjançant un referèndum.
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Taula 2 Referèndums en contextos liberaldemocràtics consolidats després de la Segona Guerra
Mundial
Cas

Estat

Any

Secessió

Participació
(%)

Suport a la
independència (%)

Quebec

Canadà

1980

No

85,6

40,4

1995

No

93,5

49,4

Nevis

S. Kitts and Nevis

1998

No

58

61,8

Montenegro

Sèrbia i Montenegro

2006

Sí

86,5

55,5

Escòcia

Regne Unit

2014

No

84,6

44,7

1967

No

63,9

0,6

1993

No

73,5

4,5

1998

No

71,1

2,6

2012

No

78,2

5,5

2017

No

22,2

1,5

Puerto Rico

Estats Units

Nota: No s’inclouen casos insulars amb referèndums múltiples a territoris postcolonials d’ultramar, com ara Sint Eustatius, Sint
Maarten, Bermuda, etc. En aquests casos, si bé tècnicament es tracta de referèndums d’independència en contextos liberaldemocràtics, no són de la mateixa naturalesa que les consultes en relació amb territoris continentals.
Font: Base de dades Beat Müller (http://www.sudd.ch); Base de dades del Centre for Research on Direct Democracy C2D (http://
c2d.ch/).

nord-americana s’insereix en un tipus d’acord asimètric que el diferencia de les
relacions constitucionals que els estats federats mantenen amb la federació.
En el cas de Montenegro, les negociacions sobre les normes referendàries, amb
intervenció internacional, van dur a un acord que exigia un mínim d’un 50 % de
participació i un suport a la secessió superior al 55 % dels vots emesos. Pel que
fa a Nevis, l’article 113 de la Constitució federal exigeix una majoria de dos terços
a l’illa favorable a la secessió per fer efectiva la independència. Amb l’excepció de
Montenegro (2006), els referèndums de secessió celebrats en el context de democràcies liberals no han conduït a la independència. En el cas de Nevis (1998),
el suport a la secessió de l’illa va superar el 60 %, però sense arribar al llindar de
2/3 marcat per la Constitució.
Finalment, també podem apuntar casos de referèndums realitzats sense acord ni
vistiplau internacional. Aquestes situacions generalment corresponen a contextos
d’estats allunyats en graus diversos dels estàndards liberaldemocràtics,17 com
Rhodèsia (1964) o Kosovo (1991), o a situacions d’irredemptisme, com Crimea
17. El referèndum de Catalunya de l’1 d’octubre del 2017 constitueix una excepció a aquesta regla general.
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(2014), Donetsk (2014) o Luhansk (2014). Altres casos, com Nagaland (1951) o
el Kurdistan iraquià (2017), corresponen a règims polítics inestables en territoris
en disputa militar.

Els casos d’Escòcia i del Quebec
D’entre els pocs precedents de referèndums d’independència acordats o tolerats
en marcs liberaldemocràtics, destaquen els d’Escòcia i el Quebec. En el cas d’Escòcia, el referèndum d’independència celebrat l’any 2014 va ser possible gràcies
a un acord entre els executius de Londres i Edimburg: l’Agreement between the
United Kingdom Government and the Scottish Government on a referendum on
independence for Scotland, del 15 d’octubre de 2012, el qual incloïa una modificació legislativa mitjançant la secció 30 de la llei de devolució d’Escòcia aprovada
pel Parlament de Westminster. Aquesta transferència competencial feia referència
a la normativa de la campanya, el finançament i la cooperació entre governs sota
els principis d’interès mutu, respecte mutu i bona comunicació. També recollia
el compromís dels dos poders executius per treballar conjuntament de manera
constructiva, independentment del resultat del referèndum. La pregunta del referèndum celebrat el 18 de setembre del 2014 seria “Escòcia hauria d’ésser un
país independent?”.
En el cas del Quebec, els referèndums d’independència del 1980 i el 1995 no
van requerir un pacte polític entre executius, ja que es van celebrar dins del marc
competencial quebequès mitjançant la llei referendària de la província. Tanmateix,
el referèndum i les seves conseqüències en cas d’un resultat afirmatiu es van
acordar entre el Partit Quebequès —al govern—, l’Acció Democràtica del Quebec
—a l’oposició— i el Bloc Quebequès —partit sobiranista d’àmbit federal—. Es tracta
d’un acord que va desembocar en el projecte de llei Loi sur l’avenir du Québec,
registrat al Parlament provincial però mai aprovat. La pregunta del referèndum
celebrat el 1995 feia referència al projecte de llei, a l’acord entre partits i a la idea
d’una nova associació econòmica i política amb el Canadà: “Vostè està d’acord
que el Quebec esdevingui sobirà després d’haver fet una oferta formal al Canadà
per una nova associació econòmica i política en l’àmbit d’aplicació del projecte de
llei sobre el futur del Quebec i de l’acord signat el 12 de juny del 1995?”.18

18. Resulta clara la diferència entre les preguntes dels referèndums d’Escòcia i el Quebec en termes de claredat política i conceptual.
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En els dos casos, el suport parlamentari a la demanda d’independència era
majoritari als parlaments respectius, però no havia assolit el 50 % de vot a les
eleccions que van precedir els referèndums —una situació semblant a la de Catalunya— (vegeu la taula 3).
Taula 3 Suport parlamentari i electoral a la independència abans del referèndum
ELECCIONS 1994
QUEBEC
(1995)

▪ Partit Quebequès: 77/125 (44,8 %)
Suport parlamentari 77/125
Suport electoral 44,8 %
ELECCIONS 2011
▪ Partit Nacional Escocès: 69/129
(45,4 % vot constituency – 44 % vot regional)

ESCÒCIA
(2014)

▪ Partit Verd Escocès: 2/129 (4,4 %)
▪ Margo MacDonald (independent)
Suport parlamentari 72/129
Suport electoral 49 % (aprox.)
ELECCIONS 2015

CATALUNYA
(2017)

▪ Junts pel Sí: 62/135 (39,6 %)
▪ Candidatura d’Unitat Popular: 10/135 (8,2 %)
Suport parlamentari 72/135
Suport electoral 47,8 %

El cas de Catalunya s’emmarca en el grup de les democràcies liberals i és similar, quant a la situació de les majories parlamentàries i de vot de la població, als
casos escocès i quebequès. Així, l’any 2015 la demanda de creació d’un estat
català s’havia formulat en campanya electoral per part de Junts pel Sí i la CUP;
formacions que varen obtenir la majoria absoluta parlamentària amb un 47,8 %
de vots. En la secció següent es desenvolupa el cas de Catalunya; abans però,
introduïm una breu nota sobre el reconeixement internacional i l’efectivitat fàctica
en la formació de nous estats.

Reconeixement i efectivitat dels estats
El conjunt de casos exposats palesen que el referèndum s’ha configurat com un
instrument adreçat a donar resposta a la voluntat de determinades comunitats
territorials de separar-se de l’estat matriu, sense que l’absència de previsions
18
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constitucionals expresses o la manca d’acord explícit amb l’estat fos un obstacle, en molts casos, perquè se celebrés. Pel que fa als referèndums unilaterals,
en si mateixos no han comportat un accés immediat a l’estatalitat. En la majoria de casos en què l’estat no va entrar en dissolució arran d’un canvi de règim
—com sí que va passar a l’URSS i a Iugoslàvia—, els referèndums unilaterals han
estat rebutjats i/o reprimits per l’estat matriu; situació que ha dut a escenaris de
“congelació del conflicte” o a la creació d’entitats polítiques fàctiques no reconegudes. Tanmateix, en alguns casos, aquestes consultes han precedit o ratificat
l’accés a la independència, a la institucionalització de models d’autonomia o a
la generació de jurisprudència sobre la secessió.
Els referèndums d’independència poden, així, conduir o no a noves estatalitats
pràctiques per vies diverses. No obstant, això no implica necessàriament que
la nova entitat política sigui reconeguda pels membres de la col·lectivitat internacional. En aquest sentit, resulta convenient distingir i precisar les dimensions
de reconeixement i d’efectivitat en relació amb la noció de sobirania. El sistema
internacional nascut als tractats signats per les potències europees a la Pau de
Westfàlia, el 1648,19 mostra que la sobirania moderna incorpora una dinàmica
de reconeixement tant o més important que la mateixa efectivitat interna de la
sobirania estatal. En termes jurídics, aquestes dues dimensions s’inclouen en les
doctrines clàssiques del dret internacional en matèria de reconeixement —teories
constitutiva i declarativa—.20 D’acord amb la teoria constitutiva, un estat només
existeix en termes jurídics internacionals si ha estat reconegut per altres estats.
En canvi, la teoria declarativa considera que els estats existeixen a partir del moment que compleixen uns criteris mínims d’efectivitat sobre el seu territori, siguin
o no reconeguts per altres estats o actors internacionals.
Els estudis empírics sobre l’emergència de nous estats mostren que, a la pràctica, es produeix una interacció entre les dimensions de l’efectivitat i del reconeixement. Així, la interacció entre aquestes dues dimensions permet distingir tres
tipus d’accés a l’estatalitat:21

19. Pau i Tractat de Münster, Tractat d’Osnabrück.
20. James Crawford, The Creation of States in International Law (Oxford: Oxford University Press, 2007).
21. Ryan D. Griffiths, Age of Secession (Cambridge: Cambridge University Press, 2016); Tanisha Fazal i Ryan Griffiths, “A State of
One’s Own: The Rise of Secession Since World War II”, The Brown Journal of World Affairs 15, n. 1 (2008): 199-209; Bridget
Coggins, Power Politics and State Formation in the Twentieth Century: The Dynamics of Recognition (Cambridge: Cambridge
University Press, 2014).
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1. Estats amb efectivitat i reconeixement. En cas d’acord amb l’estat matriu, el
nou membre de la comunitat internacional es configura com un govern amb
capacitat de controlar el territori i la població, i també amb el reconeixement
de l’estat matriu. Un cas que s’ajusta a aquestes característiques és el de Txèquia i Eslovàquia (1993) després de la dissolució acordada de Txecoslovàquia
que unia aquests dos estats —en aquest cas, sense ratificació mitjançant un
referèndum—.
2. Estats amb efectivitat i sense reconeixement. En alguns casos de secessió,
l’efectivitat de l’estat ha precedit el reconeixement internacional. Les independències unilaterals sovint han comptat amb el criteri d’efectivitat sobre
el propi territori, sense esperar el reconeixement internacional. Per exemple,
Eslovènia va declarar la independència el 25 de juny del 1991, i va ser reconeguda per alguns estats, però el reconeixement generalitzat va produir-se
més tard —no va esdevenir membre de Nacions Unides fins el 22 de maig del
1992—. El referèndum d’independència, el 23 de desembre de 1990, amb
una participació del 93,5 %, va obtenir el suport del 88,5 %. Tanmateix, en
altres casos, els governs han declarat la independència esperant un reconeixement que no ha arribat, tot i el manteniment de l’efectivitat sobre el territori.
Per exemple, Transnístria, una regió de Moldàvia, va declarar la independència
el 2 de setembre del 1990 i des d’aleshores disposa d’un govern efectiu que
no ha estat reconegut per cap estat. Aquest estat efectiu de facto ha celebrat
diverses consultes sobre la independència. L’1 de desembre del 1991, amb
presència d’observadors russos, un 98 % es pronuncià a favor de la independència amb un 78 % de participació. El 2006, es va repetir la consulta
amb dues preguntes sobre la respectiva integració a Moldàvia i a Rússia. La
participació va ser del 78,6 %; un 96,6 % van votar a favor de mantenir la
independència i contra la integració a Moldàvia, i un 98,1 % van votar a favor
d’una potencial integració a Rússia.
3. Estats amb reconeixement i sense efectivitat. Un tercer tipus d’accés a l’estatalitat és mitjançant el reconeixement internacional com a pas previ a l’efectivitat
del govern. Per exemple, el Sudan del Sud va declarar la independència el 9
de juliol del 2011 en una cerimònia amb l’assistència del secretari general de
Nacions Unides, Ban Ki-Moon. Va passar així immediatament a formar part
del sistema internacional. Tanmateix, l’efectivitat del Govern sud-sudanès de
Juba era, i encara és, molt feble. El febrer del mateix any, s’havia celebrat una
20
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consulta sobre la independència, que formava part d’acords polítics previs,
amb una participació del 97,6 % i un vot favorable a la secessió del 98,8 %.
Si bé el reconeixement i l’efectivitat no són aspectes absoluts sinó graduals,
convé tenir present que l’emergència de nous estats es produeix generalment a
partir d’una combinació de les dues dimensions. La creació de nous estats en
contextos liberaldemocràtics no és una excepció a la combinació d’aquestes
dues dinàmiques. La creació de nous estats es pot limitar, així, a un procés de
facto. Tanmateix, en contextos de democràcia liberal s’exigeix sovint consultar
la població que habita el territori en qüestió, com en els casos, entre altres, del
Quebec (Canadà), Escòcia (Regne Unit), Montenegro (Sèrbia i Montenegro) o les
illes de Puerto Rico (Estats Units) i Nevis (S. Kitts and Nevis).
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4. El cas de Catalunya
4.1 Les demandes infructuoses d’un referèndum acordat
L’experiència històrica, així com els esdeveniments dels darrers anys, reforcen
l’escepticisme sobre les possibilitats que es pugui celebrar a curt termini un
referèndum acordat amb l’Estat sobre el futur polític de Catalunya.22 Totes les
institucions de la Generalitat de Catalunya —Parlament, Presidència i Govern—
s’han posicionat formalment a favor de la celebració d’un referèndum acordat.
Tanmateix, totes les iniciatives formals i informals proposades en aquest sentit
per les institucions i els actors polítics catalans —tant per diputats catalans al
Congrés dels Diputats, com per la mateixa Generalitat de Catalunya— han acabat en un rebuig frontal per part de les institucions espanyoles.23
Breument, les principals iniciatives han estat:

• Parlament de Catalunya. Presentació d’una proposició de llei orgànica de

delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya: rebutjada
pel Congrés dels Diputats el 8 d’abril de 2014 (299 vots de 350 diputats).

• Presidència de la Generalitat. Els tres darrers presidents de la Generalitat
s’han adreçat formalment a la Presidència del Govern espanyol demanant
la celebració d’un referèndum acordat, sense rebre cap resposta favorable a
les seves peticions. La primera d’aquestes peticions va ser formulada el 26
de juliol de 2013 pel president de la Generalitat Artur Mas, el qual va adreçar
una carta al president del Govern espanyol en què li proposava el diàleg i la
negociació que permetessin de forma pactada la celebració d’una consulta
al poble català; el 14 de setembre de 2013, el president del Govern espanyol
va contestar la carta sense acceptar la proposta formulada. La segona petició va ser plantejada el dia 20 d’abril de 2016 pel president de la Generalitat
Carles Puigdemont, el qual va fer arribar al president del Govern espanyol un
document amb 46 propostes per a Catalunya, entre les quals s’incloïa com
a primera proposició “el donar una resposta política a un mandat democràtic

22. Les anàlisis sobre l’opinió pública a Catalunya mostren un ampli suport a la celebració d’un referèndum d’independència,
situat al voltant del 70 %: Enquesta CEO Baròmetre 3a onada 2017 (http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6408/Taules%20
estad%C3%ADstiques%20-863.pdf).
23. Altres actuacions que s’han dut a terme per diputats catalans o per diputats d’altres comunitats autònomes a les Corts Generals tendents a fer possible la celebració d’un referèndum mitjançant la formulació de preguntes, proposicions de llei, etc.,
són expressives del posicionament polític de les forces polítiques a les quals pertanyen.
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en la relació Catalunya-Espanya”. Aquesta proposta també va ser rebutjada.
Finalment, el 20 de juny de 2018, el president de la Generalitat Joaquim Torra
i els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas es van adreçar per carta al
rei d’Espanya, tot manifestant-li la voluntat d’obrir una etapa de negociació
que acabés donant la paraula a la ciutadania de Catalunya, mentre que el 3
d’octubre de 2018, el president de la Generalitat Joaquim Torra es va adreçar
al president del Govern espanyol demanant dialogar sobre l’exercici del dret
a l’autodeterminació. Cap de les demandes va rebre resposta positiva.

• Govern de Catalunya. Acord GOV/69/2017, de 23 de maig, pel qual se sol·licita

al Govern espanyol l’obertura de negociacions sobre els termes i les condicions del referèndum en què els ciutadans i ciutadanes de Catalunya podran
decidir amb el seu vot el seu futur polític. Amb celeritat, el dia 25 de maig de
2017, el president del Govern espanyol va rebutjar la proposta formulada.

Malgrat el rebuig de les institucions estatals, resulta convenient tenir en compte
dos aspectes. (1) Totes les propostes, excepte les formulades l’any 2018, han
estat plantejades en una legislatura en què el Partit Popular estava al front del
Govern de l’Estat i controlava la majoria parlamentària que li donava suport. (2)
Només una de les propostes concretava una via formal per fer possible la celebració d’un referèndum: la proposició de llei orgànica de delegació de competència
per a la celebració d’un referèndum.
En el cas del referèndum de l’1 d’octubre de 2017, cal apuntar que, tot i que les
institucions estatals van interpretar —de forma molt discutible— que la convocatòria no s’ajustava a la legalitat, aquesta no suposa cap il·lícit penal. La modificació del codi penal mitjançant la Llei orgànica 20/2003, de 23 de desembre, va
tipificar inicialment com a delicte la convocatòria de consultes populars per via
de referèndum per part d’una autoritat o funcionari públic que no tingués competències o atribucions per fer-ho (art. 506 bis). La derogació posterior d’aquest
tipus penal per la Llei orgànica 2/2005, de 22 de juny, retornava a la situació anterior, bo i desfent la decisió que la convocatòria d’aquest tipus de referèndum
suposés cap delicte. L’exposició de motius de la Llei de 2005 es prou explícita i
contundent en la justificació de la derogació del tipus penal esmentat.24
24. L’exposició de motius assenyala: “Los artículos anteriores, cuya derogación se lleva a cabo por la presente Ley, se refieren a
conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla
es la prisión. El derecho penal se rige por los principios de intervención mínima y proporcionalidad, según tiene señalado el
Tribunal Constitucional, que ha reiterado que no se puede privar a una persona del derecho a la libertad sin que sea estrictamente imprescindible. En nuestro ordenamiento hay otras formas de control de la legalidad diferentes de la vía penal. Así, el
ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente
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Finalment, a partir de l’estiu de 2018 es va obrir una taula de negociació entre
el nou govern del PSOE i el Govern de la Generalitat. El resultat més notori va
ser el document anomenat Declaració de Pedralbes —reunió dels dos governs
celebrada a Barcelona el 20 de desembre de 2018— en què, malgrat l’oposició
frontal del nou Govern espanyol a la celebració d’un “referèndum d’autodeterminació”, s’establiren unes bases procedimentals per un “diàleg efectiu” a partir
de dos punts: (1) una “Taula de Partits” amb presència d’un “coordinador” o “relator” consensuat per les dues parts en la que es plantegessin propostes “amb
total llibertat” sobre la resolució del conflicte de fons; i (2) una “Comissió Bilateral” formada per dos membres de cada govern. La manca d’acord posterior i la
convocatòria d’eleccions a les Corts Generals (28 d’abril de 2019) i van deixar la
Declaració de Pedralbes sense una efectivitat pràctica immediata.

4.2 Dues vies no explorades per a la presentació d’una proposta
per a la celebració d’un referèndum
Té recorregut pràctic que les institucions catalanes plantegin a l’Estat noves propostes per a la celebració d’un referèndum sobre la independència? Plantejar
noves vies polítiques per canalitzar la demanda d’un referèndum acordat pot interpretar-se d’entrada com una posició ingènua o superada pels esdeveniments polítics recents. Tanmateix, en un informe sobre aquesta matèria resulta convenient
esmentar aquelles vies que no han estat encara transitades per si les principals
institucions polítiques del país, President, Govern i Parlament, volguessin fer-ne
ús. Cal recordar que la celebració d’un referèndum compta, segons diverses
enquestes realitzades en diferents moments, amb un suport situat al voltant del
70 % dels ciutadans de Catalunya (vegeu nota 22). Es tractaria de propostes que
no han estat utilitzades i que es fonamenten en l’exercici per part del Parlament
de Catalunya de la potestat d’iniciativa legislativa davant les institucions estatals
que té constitucionalment i estatutàriament atribuïda —art. 87.2 de la Constitució
i art. 61.b i c de l’Estatut d’autonomia de Catalunya—.

controlable por vías diferentes a la penal. (…) En suma, las conductas que se contemplan en estos tipos penales no presentan
las notas exigidas para proceder a su incriminación. La Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico ya cuentan con
los instrumentos suficientes y adecuados para asegurar el respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas y garantizar
la convivencia pacífica de todos los ciudadanos”.
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4.2.1 Presentació d’una proposta de llei orgànica que regulés
la celebració d’un referèndum a Catalunya
Des de la sentència de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (STC 31/2010, de
28 de juny), el TC havia sostingut que totes les facultats normatives i executives
relatives a la institució referendària corresponien a l’Estat, sense que quedés cap
espai per a les comunitats autònomes (CA). L’any 2017, però, tot apartant-se
lleument d’aquesta posició (STC 51/2017, de 10 de maig, i STC 90/2017, de 5
de juliol), el TC declara que les CA poden regular aspectes complementaris de
la institució referendària i dur a terme activitats executives, sempre que això es
realitzi sobre assumptes de competència de la CA assumides en els seus estatuts
d’autonomia. Més concretament, el TC admet que la Generalitat de Catalunya té
atribuïdes funcions sobre els referèndums, d’acord amb l’article 122 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, que li atorga competència exclusiva en matèria de
consultes populars —i estableix que és possible la celebració de referèndums
limitats a l’àmbit territorial d’una CA—. Finalment, el Tribunal precisa que l’abast
de les funcions que corresponen a les CA ha de ser determinat pel legislador orgànic estatal mitjançat una reforma de la llei orgànica reguladora dels referèndums.
En aquest sentit, el Parlament podria, en principi, procedir segons dues vies alternatives:
1. Una proposta de llei orgànica que regulés de forma singularitzada la celebració d’un referèndum a Catalunya —aquesta seria l’opció segurament més
pertinent per ser més específica—.
2. Una proposta de llei orgànica que modifiqués la llei orgànica reguladora de les
modalitats de referèndum (1980) per introduir-hi un règim específic —p. ex.,
en una disposició addicional— que obrís la porta a la celebració d’un referèndum a Catalunya sobre el futur polític col·lectiu del país. Aquesta reforma
podria tenir un abast general amb la inclusió d’una tipologia de referèndums
autonòmics en què els ciutadans de les CA poguessin manifestar la seva voluntat respecte del grau d’autogovern que desitgen, o bé un abast circumscrit
a algunes comunitats determinades en funció de criteris objectius, com s’ha
fet en altres normes, com ara la disposició transitòria segona de la Constitució.
Tanmateix, cal tenir present que la conclusió genèrica és que no ha variat el
posicionament del TC sobre quin pot ser l’objecte d’una consulta referendària,
la qual, en la seva interpretació, no pot tenir per objecte el que qualifica com a
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“qüestions fonamentals resoltes amb el procés constituent”.25 Així, tot indica que
les institucions estatals poden continuar adduint que l’objecte de l’eventual consulta excedeix el marc constitucional i estatutari. Un canvi en aquesta perspectiva
requeriria un acord previ de caràcter polític amb el Govern central que operaria
com una llei de claredat. Aquest acord inspirat en la regulació de la controvertida
Clarity Act canadenca, subsegüent al Dictamen del Tribunal Suprem (Secession
Reference, 1998), establiria les condicions procedimentals que regirien la celebració del referèndum —requisits que hauria de complir per a la seva validesa,
efectes que derivarien del seu resultat en funció dels quòrums de participació i
de sentit del vot, etc.—. No obstant, es tracta d’una iniciativa que previsiblement
fracassaria si es tramités com a proposició de llei, ja fos per la més que probable no aprovació a les Corts Generals, ja fos a través d’una previsible sentència
del Tribunal Constitucional —si no canvia la seva pròpia doctrina— després que
les forces polítiques contràries a la celebració d’un referèndum d’independència
presentessin un recurs davant el TC. El recorregut de la proposta es revela, per
tant, políticament escàs, si bé presentar-la pot tenir interès per a les institucions
catalanes a l’efecte de reforçar la legitimitat democràtica del referèndum a nivell
internacional en complir els requisits legals interns de l’Estat.

4.2.2 Proposta de reforma constitucional
El TC ha estat especialment insistent, quan s’ha manifestat sobre el dret a decidir
dels ciutadans catalans, en dir que la via de la proposta de reforma constitucional
és l’adequada per plantejar modificacions del fonament de l’ordre constitucional.26
Fins i tot, la STC 42/2014, de 25 de març —en què es fa una referència al Dictamen del Tribunal Suprem del Canadà sobre el Quebec (Secession Reference,
1998)—, va apuntar que si el Parlament de Catalunya presentés una proposta
de reforma constitucional, les Corts Generals haurien d’entrar a considerar-la. Es
tracta d’un plantejament del Tribunal que no cal interpretar necessàriament com
el simple recordatori formal d’un procediment constitucional, sinó com una via a
través de la qual es podria arribar a un pacte entre els actors territorials implicats.

25. Aquesta afirmació del TC, que, com tantes altres, no deriva de la literalitat del text constitucional sinó d’una lectura determinada
que en fa, també seria susceptible de ser modulada o reinterpretada en un eventual pacte o acord entre els actors polítics.
26. STC 136/2018.
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Al mateix temps, cal recordar, però, que en un procés de reforma constitucional
les institucions catalanes no hi tenen cap paper formal atès que s’ha de tramitar
i negociar a les Corts Generals.
L’opció de reforma constitucional que sembla més adequada, des de la perspectiva juridicoconstitucional, consistiria en la introducció d’una nova disposició
addicional a la Constitució espanyola. A favor d’aquesta opció juga el fet que la
proposta hauria de tenir, en principi, la naturalesa de norma ad casum o de caràcter singularitzat per a la celebració d’una consulta referendària a Catalunya, per la
qual cosa hauria de vehicular-se, en principi, a través d’una disposició la finalitat
de la qual fos regular règims jurídics específics, com és el cas de les disposicions
addicionals. De fet, les actuals disposicions addicionals de la Constitució —la
primera, referida als drets històrics dels territoris forals, i la tercera, referida a la
comunitat autònoma de Canàries— confirmarien aquesta proposta d’articulació.
En el cas que les institucions catalanes consideressin convenient la presentació
d’alguna d’aquestes dues vies de reforma —llei de referèndum o reforma constitucional—, el procediment podria vehicular-se a través dels elements descrits a
l’annex 3 d’aquest informe.

4.3 Viabilitat, avantatges i inconvenients de la proposta
(llei de referèndum i reforma constitucional)
Viabilitat
La viabilitat de la presentació d’una proposta de llei orgànica o d’una proposta
de reforma constitucional depèn de les posicions dels partits i de la correlació
de forces en les institucions. Cap d’aquestes dues reformes formava part dels
programes electorals de les formacions independentistes a les eleccions del 21
de desembre de 2017, ni de les candidatures d’àmbit estatal a les darreres eleccions generals del 26 de juny de 2016.

• Parlament de Catalunya. En la legislatura actual els diputats de Catalunya en

Comú Podem (8/135) van ser escollits amb un programa electoral que proposava explícitament un acord amb el Govern central per fer un referèndum.
En el cas del PSC, es proposava una reforma constitucional i estatutària,
però no s’acollia la demanda d’un referèndum d’independència. Això no
obstant, el consens sobre la idea del dret a decidir havia estat més ampli a
les legislatures passades. Cal recordar, també, que durant la X legislatura
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(17/12/2012 - 04/08/2015) la representació de partits favorables a la proposta d’acord referendari, amb suport explícit a un eventual acord amb l’Estat,
era molt majoritària i incloïa CiU, ERC, PSC i ICV amb intensitats variables i
104 diputats. Cal també recordar que la Declaració de sobirania i del dret a
decidir del poble de Catalunya va rebre el suport de 85 diputats de la cambra
el 23 de gener de 2013. La petició al Congrés de transferir la competència
referendària a Catalunya mitjançant l’article 150.2 de la Constitució va rebre
el suport de 87 diputats —inclosos 3 diputats del PSC— el 16 de gener de
2014. Si bé els programes electorals han variat i la polarització de les propostes polítiques ha fet disminuir el suport explícit a buscar un acord d’aquesta
naturalesa, el suport al fet que la ciutadania de Catalunya sigui consultada
sobre el seu futur és molt majoritari a la societat catalana. De les dues opcions
assenyalades, semblaria que la presentació d’una proposta de reforma de la
llei orgànica podria assolir un major consens entre els grups parlamentaris,
en la mesura que ofereix un recorregut més directe i breu que el de la reforma
constitucional.

• Govern espanyol. Malgrat totes les prevencions oportunes, no és sobrer recor-

dar que poden entrar en joc diversos factors en la posició del Govern central,
com ara la negociació política general amb les institucions catalanes, el suport
que rebés la proposta de la societat civil, el posicionament polític dels grups
parlamentaris que donen estabilitat parlamentària o la valoració dels costos
o rèdits polítics que la decisió final li pogués comportar. També cal considerar les reiterades indicacions contingudes en les resolucions dictades pel TC
que apunten a la reforma constitucional com a via adequada per canalitzar
les aspiracions polítiques vinculades al procés del dret a decidir.

• Congrés dels Diputats i Senat. Les formacions d’àmbit estatal al Congrés
dels Diputats no han explicitat fins el moment iniciatives positives sobre una
eventual consulta a Catalunya, excepte en el cas de Podemos; el punt 227
del seu programa electoral establia: “Reconoceremos constitucionalmente la
naturaleza plurinacional de España, como también aseguraremos el derecho
de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el
encaje territorial del país”.27 El cas del Senat és diferent ja que el pes en escons

27. La irrupció de Podemos fa que la situació sigui diferent del moment en què la petició de transferència via 150.2 va arribar
al Congrés i va ser rebutjada per 299 diputats. En aquella ocasió, la petició només va rebre el suport de 47 diputats —CiU,
ERC, Esquerra Plural, PNB, BNGa, Amaiur, Compromís, Geroa Bai, i Nueva Canarias—.
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que dona el sistema electoral al primer partit fa que disposi d’una majoria que
pot actuar com a grup de suport o com a grup de bloqueig.28

Avantatges i inconvenients
Qualsevol de les dues opcions de reforma plantejades en el l’apartat anterior
haurà de ponderar acuradament els seus avantatges i inconvenients.
Figura 2 Avantatges i inconvenients de les vies de reforma plantejades
Avantatges
Propiciar un acostament de la legitimitat política a criteris de legalitat —tal com aquesta última és interpretada per les institucions de l’Estat—.
Incentivar majories més enllà de les forces independentistes.
Manifestar una prova de “bona fe” en termes de negociació política.
Incrementar els costos interns i internacionals per a l’Estat d’un rebuig a la proposta.
Augmentar la legitimitat dels posicionaments i de les actuacions de les institucions catalanes davant la comunitat europea i internacional.

Inconvenients
Augmentar la dissonància amb el full de ruta que culminà en el referèndum de l’1 d’octubre del 2017.
Aprofundir en la fragmentació en l’àmbit de l’independentisme.
Posar en risc l’autogovern en cas que la reforma constitucional acabés en una recentralització i en un tancament del model territorial.
Dilatar el temps del procés, especialment en el cas de reforma constitucional.
Disminuir posicions negociadores: mostra de feblesa política.
Augmentar la dissonància estratègica respecte d’altres iniciatives del Govern —Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent—.

28. Enquestes recents han mostrat suports significatius entre l’opinió pública espanyola a la celebració d’un referèndum d’independència a Catalunya. Així, una enquesta de gener de 2016, feta pel diari Ara, situava el suport a un referèndum a Catalunya al conjunt d’Espanya al voltant del 42 % (https://www.ara.cat/politica/final-unanimitat-espanyola _0_1514248619.html);
una altra enquesta de Sigma-Dos feta l’octubre de 2017 situava el suport a un referèndum “legal i pactat” a Catalunya en el
57,4 % al conjunt de l’Estat (https://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/30/ 59f63942468aeb755c8 b4678.html).
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4.4 Apunt final sobre el cas de Catalunya
El reconeixement del pluralisme nacional i la seva acomodació constitucional
constitueixen dos aspectes clau de la concreció dels valors de llibertat i d’igualtat
política en estats plurinacionals.
Tots els estats, siguin uninacionals o plurinacionals, democràtics o no democràtics,
són nacionalistes. No hi ha cap excepció al món —llevat potser d’alguns micro
estats—. En els estats plurinacionals, l’absència de reconeixement del pluralisme
nacional comporta que els discursos sobre la llibertat o la igualtat de ciutadania
esdevinguin formulacions bàsicament retòriques que actuen a favor dels particularismes nacionals, culturals i lingüístics de les majories. En aquests contextos
esdevé encara més important la qüestió de com evitar la “tirania de la majoria”.29
La tensió institucional entre Catalunya i l’Estat espanyol reflecteix una “diversitat
(nacional) profunda”.30 En una democràcia liberal el compliment de la legalitat és
important, però una conclusió de la política comparada és que cal que la legalitat
i el marc institucional siguin congruents amb les condicions nacionals, socials,
lingüístiques i culturals de la societat on actuen. En cas contrari, ambdós seran
proclius a una deslegitimació permanent (i potser a una inestabilitat).
La Constitució espanyola no estableix un reconeixement efectiu del pluralisme
nacional de la societat. Des de la perspectiva de la divisió territorial de poders
es comprova que pràcticament totes les matèries de govern tenen el seu centre
real de decisió en les institucions de l’Estat. Per molt que s’augmentés la gestió
de la despesa en les competències d’autogovern es mantindria sense resoldre el
punt clau de la capacitat de Catalunya de decidir polítiques diferenciades sense
ingerències de l’Estat en els àmbits simbòlic, institucional, competencial, econòmic, fiscal, de política europea i de política internacional. L’experiència mostra,
així, que l’Estat oculta a la pràctica la seva plurinacionalitat. Tampoc no ha fet
seu el pluralisme lingüístic i cultural intern de la societat. I tant les institucions de
l’Estat com els principals partits espanyols són molt resistents a canviar un marc
mental que impedeix definir bé el problema de fons. En bona part, aquesta és
una qüestió de cultura política. I les cultures polítiques heretades, quan són he-

29. En termes de teoria política: en les democràcies plurinacionals els enfocaments individualistes de, per exemple, Kant i Rawls
són necessaris, però resulten insuficients; cal complementar-los amb les perspectives analítiques sobre el reconeixement
individual i col·lectiu obertes, entre altres, per Hegel, Berlin i Taylor.
30. Charles Taylor, “Shared and Divergent Values”, a Ronald L. Watts i Douglas Brown, eds., Options for a New Canada (Toronto:
University of Toronto Press, 1991), 53-76.

30

Democràcies i referèndums d’independència. El cas de Catalunya

gemòniques, acostumen a ser resistents al canvi. Fins i tot, un potencial “pacte
nacional-territorial” amb Catalunya no es percep habitualment com un instrument
de millora en termes liberals i democràtics del sistema polític, sinó com una mostra de debilitat.
Una conclusió política i institucional habitual de les anàlisis sobre estats plurinacionals és que les solucions a la qüestió nacional-territorial passen més per un
reconeixement i per una acomodació constitucional que asseguri una “protecció”
dels drets, les institucions i el poder de decisió polític, econòmic i cultural de les
nacions minoritàries, que no pas per una participació en les institucions comunes
de l’Estat.31 Entre aquests procediments de protecció es trobarien la introducció
de drets col·lectius i de vet institucional respecte a decisions de l’Estat en l’àmbit
territorial de Catalunya, procediments de polítiques opcionals —opting in i opting
out—, o l’establiment de relacions intergovernamentals de caràcter bilateral entre
la Generalitat i les institucions de l’Estat —aquest darrer aspecte es desenvolupa
a l’informe 2/2019 de l’IEA—.
Un tema d’aquesta importància no es pot resoldre bé si no es defineix bé. La
política comparada mostra solucions institucionals de caràcter pragmàtic en el
moment d’acomodar una societat plurinacional: referèndums, models confederals, models federals plurinacionals —amb asimetries fàctiques i constitucionals—,
estats associats i models consociacionals o democràcies de consens —Bèlgica,
Suïssa—. Alguns d’aquests models es poden combinar.
La millora normativa i institucional de les democràcies liberals és un procés dinàmic que mai no arriba a un punt final. En termes d’emancipació, les democràcies
són més un viatge que no pas una estació d’arribada. Aquells casos en què no es
poden establir acords consensuats per vies pacífiques i que, en canvi, han estat
resolts per mètodes violents, constitueixen un fracàs per a les democràcies. Sense el reconeixement i sense una acomodació del pluralisme nacional no hi haurà
a Catalunya un projecte polític legitimat. Les solucions potencials cal establir-les
políticament des d’una reciprocitat equitativa dins del pluralisme nacional de l’Estat. En cas contrari, pel catalanisme polític no hi haurà més alternativa pràctica
que la independència, malgrat totes les dificultats estructurals, procedimentals i
sobrevingudes que aquest objectiu comporta en termes pràctics.

31. Ferran Requejo, “Federalism and Democracy. The Case of Minority Nations: a Federalist Deficit”, a Michael Burgess i Alain-G.
Gagnon, eds., Federal Democracies (London i New York: Routledge, 2010), 275-298.

31

[IEA] INFORME 1/2019

5. Conclusions
Aquest informe analitza els referèndums d’independència en tant que procediment
al voltant del qual gira un dels possibles escenaris polítics de futur de l’Estat i de
la Generalitat. Aquesta anàlisi s’articula a partir de les teories actuals de la democràcia sobre la legitimitat dels processos d’independència i de les experiències
pràctiques de referèndums que mostra la política comparada.

1. Escenaris polítics

• L’anàlisi dels possibles escenaris polítics de futur revela una asimetria entre

l’Estat i la Generalitat. Mentre que el primer pot desenvolupar fins a cinc propostes estratègiques —aplicació de l’article 155 de la Constitució, immobilisme
pràctic/recentralització, autonomisme incremental, model territorial alternatiu
i referèndum acordat—, la Generalitat a la pràctica només en disposa de tres
—referèndum acordat, model territorial alternatiu, i implementació del resultat
del referèndum de l’1 d’octubre del 2017—.

2. Teories de la democràcia

• La majoria de teories clàssiques de les democràcies no han tingut en compte
el pluralisme nacional i, per tant, no es plantegen el reconeixement i l’acomodació d’aquest tipus de pluralisme en els drets, les institucions i els processos de decisió de les democràcies. El tema de la independència de territoris
interns ha sigut generalment marginat en les teories de l’estat democràtic. En
els darrers anys s’han desenvolupat tant aproximacions analítiques i morals
com institucionals a les demandes de reconeixement, d’acomodació i d’independència des de posicions liberaldemocràtiques i de pluralisme nacional.

• A més de les teories tradicionals del liberalisme democràtic, del nacionalisme

i del constitucionalisme, teories més recents —de la causa justa, de caràcter
plebiscitari i de reconeixement nacional— analitzen la independència des de la
perspectiva de la legitimitat liberaldemocràtica en contextos pluralistes, sovint
posant un èmfasi especial en els casos de pluralisme nacional.

• Tots aquests grups de teories presenten punts forts i punts dèbils. La seva

plausibilitat depèn dels contextos històrics i empírics dels casos concrets als
quals s’apliquen.
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• Els debats de la política quotidiana presenten, sovint de manera no explícita,

una barreja poc sistemàtica i conscient dels valors, els objectius, les identitats
i els arguments associats a aquestes diverses teories de la legitimitat política.

3. Política comparada

• Des de la Segona Guerra Mundial s’han celebrat gairebé un centenar de re-

ferèndums d’independència en diversos contextos. Tanmateix, les consultes
en democràcies liberals han estat escasses i generalment han comportat
resultats contraris a la independència.

• Resulta igualment rellevant l’efectivitat del govern del nou estat per controlar

el territori i la població, i el seu reconeixement per part d’altres estats de la comunitat internacional. Sense reconeixement, un estat no pot entrar al sistema
internacional, mentre que, tanmateix, l’efectivitat el pot dotar d’una existència
fàctica. La via d’accés a la condició d’estat pot transitar primer per l’efectivitat
i després pel reconeixement, o a la inversa.

4. El cas de Catalunya

• La legitimitat de la independència de Catalunya conté elements de les cinc

teories sobre la legitimitat de la independència descrites anteriorment. Els
referents pràctics fonamentals són els referèndums celebrats en contextos
liberaldemocràtics —no en altres contextos—.

• Les diverses demandes de les institucions catalanes a l’Estat espanyol per

procedir a un referèndum han estat infructuoses. No obstant això, cal tenir
en compte que la majoria han estat plantejades en una legislatura en què el
Govern de l’Estat i la majoria parlamentària que li donava suport corresponien
al Partit Popular.

• El Parlament de Catalunya té reconeguda la facultat d’iniciativa legislativa

(art. 87.2 CE i art. 61.b i c de l’Estatut d’autonomia de Catalunya). L’activació d’aquesta facultat per proposar un referèndum acordat podria fer-se
mitjançant dues alternatives, les quals, a data d’avui, no han estat posades
en pràctica: l’aprovació de la proposta d’una llei orgànica per a la celebració
d’un referèndum i una reforma constitucional.

• En el cas que s’implementessin aquestes propostes regularien el conjunt de
condicions específiques que regirien la celebració del referèndum —requisits

33

[IEA] INFORME 1/2019

per a la seva validesa, efectes del resultat, quòrums de participació i majories—. També podrien operar com una via de legitimació davant instàncies
internacionals en seguir procediments dins de la legalitat vigent.

• Es tracta de dues vies que, no obstant, presenten clares limitacions de recor-

regut pràctic. La presentació per part de les institucions catalanes d’alguna
d’aquestes propostes pot basar-se en els seus efectes internacionals, i requereix una valoració de la seva viabilitat i dels seus avantatges i inconvenients
—resumits a l’informe—.

• La tensió institucional entre Catalunya i l’Estat reflecteix una “diversitat nacional

profunda”. En una democràcia liberal el compliment de la legalitat és important, però una conclusió extreta de la política comparada és que, en termes
d’estabilitat i legitimitat, cal que la legalitat i les institucions siguin congruents
amb les condicions nacionals, socials, lingüístiques i culturals de la societat
en què actuen.

• La Constitució espanyola no estableix un reconeixement efectiu del pluralisme
nacional. Tampoc no ha fet seu el pluralisme lingüístic i cultural intern de la
societat. A més, pràcticament totes les matèries de govern tenen el seu centre
real de decisió en les institucions de l’Estat; situació que lamina la capacitat
de Catalunya de decidir polítiques diferenciades sense ingerències de l’Estat
en els àmbits simbòlic, institucional, competencial, econòmic, fiscal, europeu
i internacional.

• Una conclusió política i institucional de les anàlisis sobre estats plurinacionals

és que les solucions a la qüestió nacional-territorial passen més per un reconeixement i per una acomodació constitucional que asseguri una protecció
dels drets, les institucions i el poder de decisió polític, econòmic i cultural de
les nacions minoritàries que per una participació en les institucions comunes
de l’Estat.

• Aquesta protecció es refereix a drets col·lectius i de vet institucional, respecte

a decisions de l’Estat en l’àmbit territorial de Catalunya, procediments d’opting
in i d’opting out, i l’establiment de relacions intergovernamentals de caràcter
bilateral.

• La política comparada mostra solucions institucionals de caràcter pragmàtic

en el moment d’acomodar una societat plurinacional en termes liberaldemocràtics: referèndums d’independència, models confederals, models federals

34

Democràcies i referèndums d’independència. El cas de Catalunya

plurinacionals —amb asimetries fàctiques i constitucionals—, estats associats i models consociacionals (democràcies de consens). Algunes d’aquestes
solucions es poden combinar entre si.

• Sense el reconeixement i sense una acomodació del pluralisme nacional no

hi haurà a Catalunya un projecte polític legitimat. Les solucions potencials cal
establir-les políticament des d’una reciprocitat equitativa dins del pluralisme
nacional de l’Estat. En cas contrari, pel catalanisme polític no hi haurà més
alternativa pràctica que la independència, malgrat totes les dificultats estructurals, procedimentals i sobrevingudes que aquest objectiu comporta a curt
termini.
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Annex 1 Referèndums d’independència (1945–2019)
Taula 4 Referèndums d’independència (1945–2019)
Cas

Estat

Any

(%) Participació

(%) Suport
independència

Cambodja

França

1945

80,3

100

Mongòlia

Mongòlia

1945

98,5

100

Illes Fèroe

Dinamarca

1946

67,6

50,7

Nagaland

Índia

1951

sd

99

Algèria

França

1961

73,8

75

Samoa Occidental

Nova Zelanda

1961

77,6

85,4

Algèria

França

1962

91,9

99,7

Malta

Regne Unit

1964

79,7

54,5

Rhodèsia

Regne Unit

1964

61,9

90,5

Puerto Rico

Estats Units

1967

63,9

0,6*

Guinea Equatorial

Espanya

1968

91,7

64,3

Anguila

Regne Unit

1969

75

99,7

Illes Marianes del Nord

Estats Units

1969

65,3

0,6*

Comores

França

1974

93,3

94,6

Xipre del Nord

Xipre

1975

70

99,4

Micronèsia

Estats Units

1975

52,6

59,1*

Illes Marshall

Estats Units

1975

35,2

5,2*

Palau

Estats Units

1975

42,2

34,4*

Guam

Estats Units

1976

sd

6*

Aruba

Països Baixos

1977

70,1

95,2

Djibouti

França

1977

77,2

99,8

Nevis

Regne Unit

1977

58

99,7

Quebec

Canadà

1980

85,6

40,4

Ciskei

Àfrica del Sud

1980

59,5

99,5

Palau

Estats Units

1983

78,6

44,4*

Micronèsia

Estats Units

1983

63,2

58*

Illes Marshall

Estats Units

1983

83

4,41*

Illes Cocos

Austràlia

1984

100

3,5*

Palau

Estats Units

1984

78,6

44,4*

Xipre del Nord

Xipre

1985

78,4

70,2
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Cas

Estat

Any

(%) Participació

(%) Suport
independència

Eslovènia

Iugoslàvia

1990

93,5

88,5

Lituània

Rússia

1991

84,5

93,2

Estònia

Rússia

1991

83

78,4

Letònia

Rússia

1991

87,6

74,9

Geòrgia

Rússia

1991

90,6

99,5

Croàcia

Iugoslàvia

1991

83,6

93,2

Macedònia

Iugoslàvia

1991

75,7

96,4

Armènia

Rússia

1991

95,1

99,5

Kosovo

Iugoslàvia

1991

87

100

Turkmenistan

Rússia

1991

97,4

94,1

Gagaúsia

Moldàvia

1991

85,1

95,4

Transnístria

Moldàvia

1991

78

98

Ucraïna

Rússia

1991

84,2

92,3

Nagorno-Karabakh

Azerbaitjan

1991

82,2

100

Azerbaitjan

Azerbaitjan

1991

95,3

99,8

Uzbekistan

Uzbekistan

1991

94,1

98,3

Bòsnia i Hercegovina

Iugoslàvia

1992

63,7

63,4

Eritrea

Etiòpia

1993

93,9

99,8

Illes Verges

Estats Units

1993

27,5

5*

Palau

Estats Units

1993

64,4

68,4

Puerto Rico

Estats Units

1993

73,5

4,5*

Curaçao

Països Baixos

1993

56,8

0,4*

Moldàvia

Moldàvia

1994

75,1

97,92

Saba

Països Baixos

1994

sd

0,5*

Sint Eustatius

Països Baixos

1994

44

0,2*

Sint Maarten

Països Baixos

1994

65,2

6,3*

Bonaire

Països Baixos

1994

66,5

0,2*

Bermuda

Regne Unit

1995

58,8

25,7

Camerun Sud-Oest

Camerun

1995

66

100

Quebec

Canadà

1995

93,5

49,4

Anjouan

Comores

1997

94,8

99,7

Nevis

S.Kitts and Nevis

1998

58

61,8

Puerto Rico

Estats Units

1998

71,1

2,6*

37

[IEA] INFORME 1/2019

Cas

Estat

Any

(%) Participació

(%) Suport
independència

Abkhazia

Geòrgia

1999

87,5

85,6

Sint Maarten

Països Baixos

2000

55,7

14,4

Chuuk

Micronèsia

2000

sd

90

Ossètia del Sud

Geòrgia

2001

sd

60

Somaliland

Somàlia

2001

99,9

97,1

Bonaire

Països Baixos

2004

57,1

0,5*

Saba

Països Baixos

2004

77,8

0,8*

Kurdistan

Iraq

2005

sd

100

Curaçao

Països Baixos

2005

55

4,8*

Sint Eustatius

Països Baixos

2005

56

0,6*

Montenegro

Iugoslàvia

2006

86,5

55,5

Transnístria

Moldàvia

2006

78,6

96,6

Ossètia del Sud

Geòrgia

2006

94,6

99,9

Nagorno-Karabakh

Azerbaitjan

2006

87

99,3

Sudan del Sud

Sudan

2011

97,6

98,8

Puerto Rico

Estats Units

2012

78,2

5,5*

Sint Eustatius

Països Baixos

2014

45,4

0,4*

Escòcia

Regne Unit

2014

84,6

44,7

Puerto Rico

Estats Units

2017

22,2

1,5*

Crimea

Ucraïna

2014

83

97,5

Donetsk oblast

Ucraïna

2014

74,9

89,8

Luhansk oblast

Ucraïna

2014

75

96,2

Kurdistan

Iraq

2017

72,2

92,7

Nova Caledònia

França

2018

80,6

43,3

Bouganville

Papua Nova Guinea

2019

sense data

sense data

* Preguntes o respostes múltiples
sd: sense dades
Fonts: Direct Democracy Database; C2D Centre for Research on Direct Democracy; Fernando Mendez i Micha Germann, “Contested Sovereignty: Mapping Referendums on Sovereignty over Time and Space”, British Journal of Political Science 48, n. 1 (2018):
141-165; Dieter Nohlen, Florian Grotz, i Christof Hartmann, Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook (Oxford: Oxford
University Press, 2001); Dieterb Nohlen i Philip Stöver, eds., Elections in Europe: A Data Handbook (Baden-Baden: Nomos, 2010);
Dieter Nohlen, Bernard Thibaut i Michael Krennerich, Elections in Africa: A Data Handbook (Oxford: Oxford University Press, 1999).
Nota: Per a informació addicional sobre diversos tipus de referèndums en democràcies, vegeu Jaume López i Ferran Requejo,
Análisis de experiencias de democracia directa en el ámbito internacional (Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, 2009).
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Annex 2 Catalunya: referèndum de l’Estatut (2006),
consulta / procés participatiu del 9-N (2014)
i referèndum de l’1-O (2017)
A continuació es resumeixen les dades relatives al referèndum de l’Estatut (2006),
de la consulta del 9-N (2014) i del referèndum de l’1-O (2017).

El referèndum de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006
Els resultats del referèndum de l’Estatut van donar una aprovació clara, però
amb una participació que no va arribar al 50 % de l’electorat, previsiblement
pels fets que presidiren la seva elaboració i tramitació —des de l’aprovació al
Parlament del projecte per part del 89 % dels diputats fins al complex procés
de negociació al Congrés dels Diputats, que va laminar parts importants del
projecte inicial—.
Taula 5 Referèndum sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya (18 de juny de 2006)
Suport (%)

Vots

Sí

73,24

1.899.897

No

20,57

533.742

En blanc

5,29

137.207

Nuls

0,90

23.321

Participació

48,85

2.594.167

Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

De la sentència de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
als casos del 9-N (2014) i de l’1-O (2017)
La sentència del TC 31/2010, de 28 de juny, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya inclogué la declaració d’inconstitucionalitat de diversos preceptes, una
interpretació —forçada, segons una bona part d’analistes— d’altres articles, i
l’eliminació de la força normativa de nombrosos continguts estatutaris. El resultat
va ser una laminació i degradació molt substantiva de l’autogovern, així com una
pèrdua de legitimitat democràtica de la norma institucional bàsica de Catalunya,
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en la mesura que l’Estatut que havia estat votat favorablement en referèndum
pels ciutadans va quedar substancialment afectat. La norma actualment vigent
no ha estat mai votada per la ciutadania de Catalunya.
Posteriorment, les institucions catalanes i bona part de la ciutadania organitzada
del país han buscat vies alternatives que els permetessin aprofundir en l’autogovern. Així, després del rebuig del president del Govern espanyol a una proposta
de pacte fiscal, consistent en un règim de finançament diferenciat per a Catalunya, es va encetar la via de l’anomenat dret a decidir, el qual suposava que els
ciutadans catalans haurien de poder decidir lliurement el seu futur polític col·lectiu
a través d’un referèndum o una consulta ciutadana.
Atès que les demandes de celebració d’un referèndum acordat amb l’Estat van
resultar infructuoses, les institucions catalanes van impulsar la celebració de dues
consultes a la ciutadania de Catalunya emparades en el marc normatiu aprovat
pel Parlament de Catalunya. D’una banda, entre els dies 9 i 25 de novembre de
2014, es va dur a terme un procés participatiu —emparat en la Llei 10/2014,
del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de
participació ciutadana— sobre el futur polític de Catalunya en què es preguntava als ciutadans si desitjaven que Catalunya esdevingués un estat i, en cas de
resposta afirmativa, si desitjaven que aquest estat fos independent. Els resultats
es mostren a la taula 6.
Taula 6 Procés de participació ciutadana per manifestar l’opinió sobre el futur polític
de Catalunya (9 de novembre de 2014)
Suport (%)

Vots

Sí - Sí

80,76

1.897.274

Sí - No

10,07

234.848

No

4,54

105.245

Sí - En blanc

0,97

22.755

En blanc

0,56

13.201

Altres

3,09

71.505

Participació

nd*

2.344.828

Font: Generalitat de Catalunya (www.participa2014.cat).
* Manca de registre oficial de cens.
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D’altra banda, el dia 1 d’octubre de 2017 es va celebrar un referèndum d’independència —emparat en la Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum
d’autodeterminació, declarada posteriorment inconstitucional pel TC— en què
es preguntava als ciutadans catalans si desitjaven que Catalunya fos un estat
independent en forma de república. Els resultats es mostren a la taula 7.
Taula 7 Referèndum d’autodeterminació de Catalunya (1 d’octubre de 2017)
Suport (%)

Vots

Sí

90,18

2.044.038

No

7,83

177.547

En blanc

1,98

44.913

Nuls

0,01

19.719

Participació

43,03*

2.286.217

* El Govern de la Generalitat va xifrar en 770.000 el cens electoral corresponent als col·legis tancats per la Policia Nacional, la Guàrdia
Civil i els Mossos d’Esquadra; tanmateix, el cens fou de caràcter universal i els ciutadans podien votar en qualsevol col·legi electoral.

Tant la convocatòria del procés participatiu dels dies 9 a 25 de novembre de
2014 com la del referèndum del dia 1 d’octubre de 2017 van ser impugnades
pel Govern de l’Estat i foren declarades inconstitucionals i nul·les pel TC —STC
138/2015, d’11 de juny; STC 114/2017, de 17 d’octubre, i STC 122/2017, de
31 d’octubre—. A més, les mesures coercitives judicials i policials que va impulsar l’Estat contra el referèndum del 2017 —amb detencions, col·legis clausurats,
destrosses en els centres de votació, centenars de votants ferits i dissolució de
la Sindicatura Electoral, entre d’altres mesures— van tenir com a conseqüència
que la consulta realitzada no pugui considerar-se ajustada als estàndards internacionals que regeixen en matèria de referèndums, donades les dificultats fàctiques en què es va realitzar.
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Annex 3 Un procediment per a una possible
proposta de referèndum acordat amb l’Estat
Procediment per a la formulació i la presentació de la proposta
1. Eventual constitució d’una comissió d’experts per dotar
la proposta de la màxima solidesa jurídica i política
La funció de la comissió seria determinar el procediment formal que s’hauria de
seguir per presentar una oferta, formalitzada, de referèndum acordat amb l’Estat, a partir de les dues opcions anteriorment indicades o de qualsevol altra que
considerés suficientment fonamentada.
a) Perfil dels integrants de la comissió. Seria important que els membres de la
comissió fossin del més ample espectre. També seria convenient que hi hagués membres que pertanyessin a institucions acadèmiques situades fora de
Catalunya, inclosos els àmbits europeu i internacional.
b) Forma de constitució de la comissió. En la mesura que la institució competent per proposar una modificació constitucional o una reforma normativa
estatal de caràcter infraconstitucional és l’assemblea legislativa autonòmica
—art. 87.2 CE i art. 166 CE—, semblaria que, en principi, correspondria al
Parlament de Catalunya impulsar la constitució de l’esmentada comissió. No
obstant això, cal tenir en compte que la col·laboració de persones expertes
amb les tasques del Parlament de Catalunya no es vehicula formalment a
través d’òrgans d’assessorament, sinó a través de la seva col·laboració amb
tasques legislatives parlamentàries, compareixences davant les comissions
competents en què poden expressar les seves opinions i els seus plantejaments —art. 117.1 del Reglament del Parlament de Catalunya— o, fins i
tot, participant en el treball de les ponències parlamentàries —art. 120.5 del
Reglament del Parlament de Catalunya—. En conseqüència, la constitució
de la comissió podria fer-se a iniciativa del Govern —potser amb un encàrrec
previ del Parlament—.
c) Fixació d’un termini suficient perquè la comissió formuli la proposta. La comissió hauria de disposar d’un període de temps suficient per formular la seva proposta. Aquest període hauria de ser el més breu possible, però caldria
defugir plantejaments d’extrema celeritat en els treballs de la comissió.
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d) Contingut obert de la proposta amb la finalitat d’afavorir el pacte. La proposta
s’hauria de formalitzar amb un contingut obert a la negociació i prou flexible
per tal d’afavorir un eventual pacte amb les institucions estatals, en el benentès que no es podria desnaturalitzar l’objectiu principal perseguit amb la
formulació de la proposta.32
e) Tramesa dels resultats dels treballs de la comissió al Parlament de Catalunya.
El Govern faria arribar els resultats dels treballs de la comissió d’estudi al Parlament a l’efecte que els grups parlamentaris poguessin elaborar la proposta
normativa que consideressin procedent. No obstant això, els antecedents parlamentaris posen de manifest que el Govern de Catalunya, en algun supòsit,
ha elaborat directament una proposició de llei de modificació de normativa
estatal que ha tramès al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació i
ulterior presentació davant les Corts Generals.33 També es pot considerar
aquesta opció.

2. Aprovació de la proposta de llei orgànica o de la proposta
de reforma constitucional en el Parlament
3. Adopció de posicionaments institucionals dels ens representatius
dels ciutadans catalans i de la societat civil per dotar la proposta
del màxim suport polític
La proposta que finalment s’articulés també hauria d’estar recolzada en un ampli
suport polític, més enllà dels actors favorables a la independència, situació que
podria posar-se de manifest a través dels posicionaments institucionals adoptats
pels ens representatius dels ciutadans catalans —Parlament i Govern de Catalunya, ajuntaments catalans— i també per entitats representatives de la societat civil.

32. Cal apuntar que en un escenari d’eventual acord amb les institucions estatals sobre la implementació de la iniciativa del Parlament de Catalunya seria possible instar, a través de la representació espanyola, una intervenció de la Comissió de Venècia
—Consell d’Europa— per tal que pogués assessorar sobre quins haurien de ser els paràmetres de la consulta referendària.
No semblaria oportú, però, plantejar d’entrada —en la presentació de la iniciativa— aquesta intervenció en la mesura que
l’Estat sempre s’ha mostrat refractari a la possibilitat que actors europeus i internacionals puguin incidir en la solució de la
problemàtica política a la determinació del futur polític de Catalunya. Des d’una altra perspectiva, però, l’acceptació expressa
per part de les institucions catalanes d’una possible intervenció de la Comissió de Venècia posaria de manifest el caràcter
obert de la iniciativa presentada pel Parlament de Catalunya.
33. Un exemple el constitueix l’Acord de Govern de 20 de juliol de 2010, pel qual s’aprova el Projecte de proposició de llei que
modifica la Llei d’enjudiciament criminal i s’acorda la tramesa al Parlament de Catalunya per a la seva presentació a la Mesa
del Congrés dels Diputats. Aquest Acord fou publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya n. 784, de 30 de juliol
de 2010.
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4. Comunicació de la proposta a actors polítics europeus
i internacionals
L’objectiu seria fer evident tant la voluntat d’acord de les institucions catalanes
com el respecte a la legalitat vigent.

5. Presentació de la proposta davant el Govern de l’Estat i tramesa
a les forces polítiques amb representació al Congrés dels
Diputats
La regulació constitucional i estatutària ofereix una doble via per a la presentació
de la proposta davant les institucions estatals: (a) davant el Govern de l’Estat,
per a la seva adopció com a projecte de llei; (b) davant el Congrés dels Diputats,
com a proposició de llei.
La millor opció seria, probablement, presentar la proposta al Govern de l’Estat.
Aquest, hauria d’adoptar, formalment, un posicionament polític d’acceptació o
de rebuig de la proposta. Es tracta d’una via que no ha estat utilitzada. També
semblaria oportú trametre la proposta a totes les forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats, tant per fer evident la voluntat de pacte de les
institucions catalanes com per cercar complicitats i suports entre les forces polítiques que s’han manifestat a favor de la celebració d’un referèndum a Catalunya.
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