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Bases per a la Llei de Consultes Populars per via de Referèndum 
 
 
I,- LEGISLACI5 APLICABLE I7O RELACIO:ADA, 

II,- ELS PROBLEMES DE LA DEMOCR=CIA ES RESOLE: AMB M>S DEMOCR=CIA, 

III,- RE?ER@:DUM I DRET A DECIDIR, 

IV,- LA COMPET@:CIA DE LA GE:ERALITAT E: MAT@RIA DE CO:SULTES POPULARS PER 

CIA DE RE?ER@:DUM, 

V,- LDMITS CO:STITUCIO:AL I ESTATUTARI: AUTORITFACI5 DE LGESTAT I =MBIT 

COMPETE:CIAL, 

VI,- CO:COCATHRIA, 

VII,- I:ICIATICA POPULAR, 

VIII,- MAT@RIES EICLOSES, 

IX,- DIA I TERMI:I, 

X,- DRET DE COT, 

XI,- ACOMPLIME:T: CO:SULTIU I7O DECISORI, 

XII,- R@GIM ELECTORAL, 

 

 

I.- Legislació aplicable i/o relacionada: 
 

! ConstituciO espanyola- CES ratificada en referVndum el 6 de desembre de 1978, 
! Estatut de Catalunya- EAC, LO 672006S de 19 de ^uliol, 
! Estatut dGAndalusia- EAA, LO 272007S de 19 de mar_, 
! Estatut de Castella i LleO- EACL, LO 1`72007S de 30 novembre, 
! Llei espanyola de referVndum- LER, LO 271980S de 18 de gener, 
! Llei espanyola dGiniciativa popular- LEIP, LO 37198`S de 26 de mar_, 
! Llei espanyola rVgim local- LERL, Llei 77198cS de 2 dGabrilS reguladora de les bases del 

rVgim local, 
! Llei catalana iniciativa popular- LCIP, Llei del Parlament 172006S de 16 de febrerS de la 

iniciativa legislativa popular, 
! Llei catalana rVgim local- LCRL, Llei 871987S de 1c dGabrilS municipal i de rVgim local de 

Catalunya, 
! Carta Municipal de Barcelona- CMBC, Llei del Parlament 2271998S de 30 de desembre, 
! Reglament catal" consultes populars municipals- RCCPM, Decret 29`71996S de 23 de 

^uliolS pel dual sGaprova el Reglament de Consultes Populars Municipals, 
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II.- Els problemes de la democràcia es resolen amb més democràcia 

La desmotivaciO poleticaS lGallunyament dels ciutadans dels afers pfblics i la baiga 

participaciO electoralS sOn fenhmens creigents due palesen el perill due a la nostra :aciO amplis 

sectors socials duedin al marge de la democr"cia representativaS ^ustament duan mis ha 

augmentat el nivell educatiuS econhmicS i dGintegraciO socialS duan mis egpressions dGopiniO prhpia 

i debat floreigen en InternetS i duan mis i mis persones participen activament en dkestions 

dGinterVs general per via dGentitats ceviduesS dGO:GsS plataformes i manifestacionsS tot sovint en 

defensa i aplicaciO de mesures concretes, :o is la participaciO ciutadana due est" en crisiS sinO 

un sistema poletic i electoral due no  dOna cap altre paper al ciutad" due votar cada duatre anys 

una llista tancada decidida per la cfpula de cada partitS en grans circumscripcions due allunyen 

lGelector de lGelegitS i sense cap mis eina de control i decisiO ciutadana due el vot a una nova llista 

tancada i decidida per altri, 

Moltes mesures sOn necess"ries per superar aduesta creigent ossificaciO de la 

democr"cia representativaS i una dGelles is lGobligada per lGEstatut: les consultes populars (art,122) 

i el dret dels ciutadans a promoure-les (art, 29,6), Esdevi aige el referVndumS due is una de les 

formes de consulta popularS una fOrmula de democr"cia directa i egercici del dret a decidir pels 

ciutadans per la due ells mateigosS des de fora de lGaparell administratiu i institucionalS decideigen 

directament sobre dkestions de transcendVncia pfblicaS tot substituint la decisiO unilateral de 

lGaparell poletic electe per una altra mis participativa i democr"ticaS donant la paraula i la decisiO 

directament al pobleS aduell mateig dueS votantS decideig dui governaS i dueS votantS ha de poder 

decidir tambi duV sGha de fer en una matVria concreta, 

A diferVncia i com a complement de la democr"cia representativaS sovint remota i basada 

en partits a cops confusament similarsS en un referVndum la tria is claraS cada vot compta igualS i 

lGimpacte del vot is tangible i immediat, 

En els pansos on hi ha referVndums no ha minvat la for_aS influVncia i confian_a en els 

representants poletics i les seves institucionsS sinO due duu a un mis estret contacte dels 

representants amb els representatsS obligats aduells a tenir en compte i acomplir la decisiO 

dGaduestos, En la dVcada dels 90 sGhan celebrat al mOn `0c referVndums dGabast generalS dels 

duals 2`8 a EuropaS 11c a SunssaS i mis de 90 a les noves democr"cies del Centre i lGEst 

europeu, SOn incomptables els referVndums due a cada elecciO sGhi celebren a cada Estat dels 

USAS i en "mbits subestatalsS com els mis de cinc-cents a Baviera en els darrers set anys, 

La participaciO directa en els afers pfblicsS dret dels ciutadans reconegut en lGarticle 23,1 

CES sGassoleig a travis de les consultes populars previstes en la prhpia ConstituciO (arts, 92S 

1`9,1,32S 1c1,1S 1c2,2S 167,3 i 168,3)S en la legislaciO org"nica espanyola de referVndums estatals 
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i municipalsS i en la catalana de referVndums municipals, El nou Estatut obliga ara a fer una llei de 

referVndums dG"mbit catal"S incloent la iniciativa popular per a convocar-losS cosa due permet 

aprofundir en la democr"cia per via directa i crida el pobleS titular de la sobiraniaS a intervenir en la 

presa de decisions i a lGegercici del poder poletic, 

El Parlament ^a ha instat en dues ocasions el Govern a presentar aduest pro^ecte de llei: 

- ResoluciO 307CIIIS de 29 de mar_ de 2007S sobre el desplegament de lGEstatut 

dGautonomia: “El Parlament de CatalunyaS atesa la conveniVncia dGadaptar el marc 

institucional de Catalunya als preceptes de lGEstatutS insta el Govern a: impulsar les 

lleis due han dGadaptar el marc institucional de la Generalitat als preceptes de 

lGEstatut:pel pro^ecte de llei de consultes populars,” 

- ResoluciO 707CIIIS de 28 de setembre de 2007S sobre lGorientaciO poletica general del 

Govern: “El Parlament de CatalunyaS atesa la conveniVncia dGadaptar el marc 

institucional de Catalunya als preceptes de lGEstatut i a les necessitats de la societat 

catalanaS insta el Govern a presentar els pro^ectes de llei segkents:p,Pro^ecte de llei 

de consultes popularsp” 

 Per fer efectius aduests mandats cal due la Llei de Consultes Populars per via de 

ReferVndum eviti les restriccions dueS a la pr"cticaS han convertit en inoperants els referVndums 

estatals (nomis dos en vint-i-nou anys) i els municipalsS en el sentit segkent: 

1,- ?er efica_os els referVndums per iniciativa popularS de manera dueS recollides les 

signatures necess"riesS no depengui ni del Parlament ni del Govern la seva autoritzaciOS nomis la 

del Govern espanyol per imperatiu constitucional (art, 1`9,1,32 CE) 

2,- ?er atractius els referVndums per als partitsS estimulant el seu fs per coincidir amb les 

eleccions, 

3,- ?er ^uredicament vinculant la decisiO del pobleS si is constitucionalment possible, 

A tals efectesS tres sOn els criteris due inspiren el present document: 

1,- M"gima democr"cia directaS sense mis lemits due els constitucionals espanyols, 

2,- Menima innovaciO legislativaS adoptant la normativa vigent si no hi ha ob^ecciO 

substancial, 

3,-  M"gim compliment de les normes constitucionals i estatut"riesS interpretades 

restrictivament i contra CatalunyaS com is costum a Espanya, 

El plante^ament general de la proposta legislativa passa per utilitzar els ressorts legislatius 

i institucionals egistents en el disseny de lGorganitzaciO de la consulta popular per via referVndum 

en lG"mbit catal" a fi due la menima innovaciO confereigi ma^or legitimitat i normalitat a lGegercici 

dGaduesta manifestaciO del principi democr"tic, AigeS com assenyalaremS es poden aplicar 
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estructures de lGaparell normatiu vigent com el de les consultes populars per via referVndum 

previstes en lG"mbit municipal (articles 1``S 1`c i 1`6 LCRLS RCCPM) i les institucions associades 

a la iniciativa legislativa popular regulades a LCIP,   

Aduest plante^ament es correspon amb la voluntat de presentar una proposta legislativa 

en matVria de consultes populars via referVndum escrupolosament constitucional i complidora amb 

el sistema de distribuciO de competVnciesS una norma inatacable davant de la ^urisdicciO 

constitucional iS en dualsevol casS due no presenti cap mena de tra_a dGinconstitucionalitat due 

poguis habilitar la ^urisdicciO constitucional a declarar la suspensiO cautelar de preceptes de la llei 

mit^an_ant interlocuthria en cas dGimpugnaciO a travis de recurs dGinconstitucionalitatS i la seva 

anulaciO al cap dels anys, 

 

III.- Referèndum i dret a decidir 

ProposemS doncsS canals ^uredics de concreciO i dGegpressiO del dret a decidir due ^a es 

troba al centre del debat pfblic i de lGagenda poletica a Catalunya, El dret de decidir is una 

manifestaciO del principi democr"ticS de la capacitat de la ciutadania per prendre les decisions 

fonamentals de la seva comunitatS i de complement de la democr"cia representativa amb la 

democr"cia directa, sualsevol forma dGaprofundiment en lGegercici del principi democr"tic a 

Catalunya i dGobertura de nous canals de participaciO ciutadana egigeig com a reduisit lGaprovaciO 

dGuna llei due desenvolupi la competVncia de lGarticle 122 EACS i due faci efectiva la iniciativa 

popular ordenada en lGart, 29,6 EAC,  

La vinculaciO entre la consulta popular per via de referVndum i el dret de decidirS amb 

lGob^ectiu due sosti el Cercle dGEstudis Sobiranistes dGimpulsar un referVndum de sobirania sobre 

la construcciO dGun Estat propi integrat en la UniO EuropeaS ^ustifica due les propostes formulades 

en aduest document se centrin en lGinstrument ^uredic due faci efectiva la democr"cia directaS la 

Llei catalana de Consultes Populars per via de ReferVndum, :o ens ocuparemS doncsS dGaspectes 

de participaciO ciutadana associats a dGaltres modalitats de consultes populars com ara les 

enduestesS les audiVncies pfblidues i els fhrums de participaciOS per tractar-se de formes de 

democr"cia participativa on els ciutadans no decideigenS nomis participen en el procis de presa 

de decisionsS due romanen reservades en egclusivitat per als representants electes, Aduestes 

manifestacions de la democr"cia participativaS en part ^a reguladesS sOn complement"ries de la 

democr"cia representativa (eleccions) i de lGinstrument de democr"cia directa due adue tractem 

(referVndums)S i reclamen un tractament diferenciat, 
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Tampoc no ens ocuparem del referVndum en lG"mbit localS due compta amb una regulaciO 

especeficaS tot i due cal remarcar due la seva vigVncia (articles 18,1,f)S i 71 LERLS articles 1``S 1`c 

i 1`6 LCRLS RCCPMS article 3c CMBC) i la seva pr"ctica aporten un element de legitimitat i 

consolidaciO de la idea de la consulta popular per via referVndumS i sOn inspiraciO de moltes de les 

propostes due fem, 

La normalitzaciO del marc catal" com a espai de participaciO ciutadana per via referVndum 

reduereig due el nostre ordenament ^uredic es doti de la corresponent regulaciO per a realitzar 

dualsevol mena de consultaS encara due CE imposi lGautoritzaciO de cada concreta convocathria 

pel Govern espanyol, La infraestructura ^uredica i organitzativa de la consulta popular per via 

referVndum is imprescindible per dualsevol pretensiO de realitzaciO del principi democr"ticS sens 

per^udici dueS obert un procis dGindependVncia i en la seva culminaciOS calguis reformular alguns 

reduisits dGimpossible satisfacciO atesa la situaciO poletica actual de dependVnciaS com sOn la 

condiciO dGelector i les competVncies de control i intervenciO de les institucions espanyoles, 

 

IV.- La competència de la Generalitat en matèria de consultes populars per 
via de referèndum 

Segons lGarticle 122 de lGEstatut dGAutonomia de Catalunya de 2006 la Generalitat ti 

competVncia egclusiva en matVria de consultes populars per via referVndum, AigeS “correspon a la 

Generalitat la competVncia egclusiva per a lGestabliment del rVgim ^uredicS les modalitatsS el 

procedimentS lGacompliment i la convocathria per la mateiga Generalitat o pels ens localsS en 

lG"mbit de llurs competVnciesS dGenduestesS audiVncies pfbliduesS fhrums de participaciO i 

dualsevol altre instrument de consulta popularS salvant el due disposa lGarticle 1`9,1,32 de la 

ConstituciO”,  

DGaduest marc ^uredic es poden derivar les segkents consideracions: 

IV.1.- Consultes populars per via referèndum i autorització de l’Estat.  

La Generalitat de Catalunya ti competVncia egclusiva per a la regulaciO de la consultes 

populars per via de referVndum de manera due la competVncia egclusiva de lGEstat dGacord amb 

lGarticle 1`9,1,32 de la ConstituciO Espanyola es limita només a l’autorització d’aquest 
instrument en cada convocatòria concreta, AigeS “El Estado tiene competencia exclusiva sobre 

(...) autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”S mentre due 

la Generalitat ti la competVncia egclusiva susdita de lGarticle 122 EACS del dual resulta due li 

correspon a la Generalitat la regulaciO de les consultes populars per via referVndum i de tots els 

aspectes de la seva organitzaciOS cosa due sGa^usta al sistema constitucional de distribuciO de 
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competVncies mentre es mantingui el reduisit de lGautoritzaciO per a la convocathria especefica 

acordada pel Govern de lGEstat a proposta del seu President (article 2,1 LER)  

IV.2.- Diverses modalitats de consultes populars.  

LGarticle 122 EAC esmenta el terme “consulta popular” due pot altludir a instruments de 

participaciO a mis del referVndum (enduestesS audiVncies pfbliduesS fhrums de participaciOS etc,) 

perh dueS com es deriva dGuna interpretaciO sistem"tica amb el tegt constitucionalS amb la llei 

org"nica espanyola de referVndums i de la comparaciO amb les reformes estatut"ries dGaltres 

Comunitats AuthnomesS a Catalunya tambi inclou la consulta popular egpressada en referVndum, 

Les consultes populars sOn el gVnereS i una de les seves modalitats o espVcie is el referVndumS 

ara competVncia catalana en la mesura due is en relaciO al referVndum lGfnic instrument sobre el 

dual es pot aplicar la previsiO de lGarticle 1`9,1,32 de la ConstituciO due esmenta lGarticle 122 EAC, 

El referVndum com una forma concreta de consulta popularS de manera due la competVncia sobre 

consultes populars inclou els referVndumsS correspon egactament a la conceptuaciO constitucional 

i legalS due inclou els referVndums en les consultes populars: “consultas populares por vía de 

referéndum”S diuen tant CE (art, 1`9,1,32) com LER (art, 2,1)S com recull i reafirma el Partido 

Popular en el seu recurs contra lGEAC: “Lo cierto es que las consultas populares son los referenda 

y los referenda son las consultas populares,,,” ,   

IV.3.- Regulació de consultes populars a d’altres Estatuts d’Autonomia.  

A aduesta conclusiO tambi sGhi pot arribar si analitzem els tegtos due dediduen dGaltres 

Estatuts dGAutonomia a la matVria de consultes populars, En aduest sentitS lGEstatut dGAndalusia de 

2007S en el seu article 78S atribueig la competVncia egclusiva a la uunta dGAndalusia per a 

lGestabliment del rVgim ^uredicS les modalitatsS el procedimentS la realitzaciO i la convocathriaS en 

lG"mbit de les seves competVnciesS dGenduestesS audiVncies pfbliduesS fhrums de participaciO i de 

dualsevol altre instrument de consulta popular i nGegclogui egplecitament el referVndum (“con la 

excepción del referéndum”S article 78 in fine EAA) circumst"ncia due fa due sigui innecessari 

lGesment a la condiciO dGautoritzaciO de lGEstat prevista a lGarticle 1`9,1,32 CES due no en faS a 

diferVncia del due sGesdevi a lGarticle 122 de lGEstatut catal"S due se la fa perduVS al no egcloureGs 

egpressamentS inclou els referVndums,  

Per la seva bandaS a la reforma estatut"ria de Castilla i LleOS en el seu article 71,1cS en la 

mesura due se sGassumeigen competVncies en matVria de consultes populars per via referVndum 

en lG"mbit de Castella i LleOS sGestableig due la convocathria dGaduest instrument estar" sub^ecte a 

lGautoritzaciO de lGEstat i a lGarticle 92,3 de la ConstituciO Espanyola i a les altres lleis estatals due 

regulen el referVndum,   
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IV.4.- Consultes populars i el recurs d’inconstitucionalitat del Partido Popular.  

sue la Generalitat de CatalunyaS dGacord amb lGarticle 122 EACS ti competVncia en 

matVria de consultes populars per via referVndum ho corrobora tambi el recurs 

dGinconstitucionalitat del Partido Popular contra lGEstatut catal"S recurs en el dualS per certS no 

sGimpugna aduest aspecte de la reforma,  

La competVncia de la Generalitat de Catalunya per regular lGorganitzaciO de consultes 

populars per via referVndum no es troba recorreguda i isS doncsS immune a un eventual 

pronunciament contrari de la ^urisdicciO constitucional respecte dGaltres preceptes de lGEstatut, En 

concretS en el recurs dGinconstitucionalitat del Partido Popular no es discuteig due la Generalitat 

pugui regular consultes populars per via de referVndum sub^ectes a lGautoritzaciO de lGEstat dGacord 

amb lGarticle 1`9,1,32 CES sinO due reclama due aduesta autoritzaciO tambi es pro^ecti sobre les 

altres formes de consultes populars (enduestesS audiVncies pfbliduesS fhrums de participaciO) aige 

com tambi demana due lGesment al referenda locals se sub^ectin a les competVncies de lGEstat en 

matVria de bases de rVgim local (1`9,1,18 CE), De fetS la reforma estatut"ria de Castella i LleO 

abans esmentadaS en la mesura due condiciona la regulaciO autonhmica de dualsevol mena de 

consulta popular (i no nomis del referVndum) a lGautoritzaciO de lGEstatS recull el plante^ament del 

recurs dGinconstitucionalitat del Partido Popular contra lGEstatut catal"S a diferVncia de lGEstatut 

andalfsS tambi votat pel mateig partit en sentit contradictori al castell"-lleonVs,  

 

V.- Límits constitucional i estatutari: autorització de l’Estat i àmbit 
competencial 

V.1.- Autorització de l’Estat. 

La possibilitat per salvar la constitucionalitat dGuna llei due no contemplis de forma 

egplecita o implecita lGautoritzaciO estatal del 1`9,1,32 CE esmentada a lGarticle 122 EAC seria 

soltlicitar la transferVncia de la competVncia de lGEstat a la Generalitat de Catalunya en matVria 

dGautoritzaciO de convocathria de referVndums mit^an_ant una llei org"nica de transferVncia de 

competVncies de lGarticle 1c0,2 CE, Perh aduesta reivindicaciO catalana ^a ha estat negada per 

Espanya en diverses ocasions,  

En efecteS la via de la transferVncia de competVncies del 1c0,2 CE en relaciO a lGarticle 

1`9,1,32 CE ^a ha estat assa^ada: la proposta de reforma estatut"ria aprovada pel Parlament de 

Catalunya el 30 de setembre de 200cS amb el suport de gairebi el noranta per cent dels 

representants del poble de CatalunyaS ^a inclona en el seu article 122 lGassumpciO de competVncies 

en matVria dGautoritzaciO de convocathria de consultes populars via referVndum prVvia aprovaciO 
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dGuna llei org"nica de transferVncia de competVncies per part de les Corts Generals espanyoles tal 

com constava a la disposiciO addicional tercera 1 d) de la proposta, TanmateigS el tegt definitiu de 

la reforma estatut"ria va suposar lGegclusiO de dualsevol esment a la transferVncia i assumpciO 

dGaduesta competVnciaS sense due sGhagi modificat la subordinaciO de la convocathria dGuna 

consulta popular per via referVndum a lGautoritzaciO de lGEstat, 

A banda del procis de reforma estatut"riaS les proposicions dirigides a lGaprovaciO 

dGaduesta llei de transferVncia de competVncies en matVria de referVndums tambi van ser 

desestimades per la ma^oria del Congris espanyolS due no va prendre en consideraciO ni la 

proposiciO de llei de transferVncia de competVncies en matVria de consultes populars presentada 

pel grup parlamentari dGERC al Congris el 2007S ni la proposiciO presentada pel Parlament de 

Catalunya el 200cS dGacord amb el procediment de lGarticle 87,2 CES due havia obtingut prVviament 

el suport de la ma^oria absoluta dels parlamentaris catalans, 

La proposiciO de llei catalana de consultes populars via referVndum en els termes due 

adue perfilem pretin superar aduest blindatge perpetrat en el Congris espanyolS un rebuig due 

evidencia un conflicte democr"tic de legitimitats entre una decisiO due compta amb un ampli 

suport en el Parlament de Catalunya i en la societat catalana (com sGha constatat tambi a travis 

de les iniciatives egpressades per diverses plataformes de la societat civil com la Plataforma pel 

Dret a Decidir o la plataforma Sobirania i Progris) i la negativa egcloent de la ma^oria de les Corts 

Generals dirigit a amputar la possibilitat due la ciutadania de Catalunya compti amb un instrument 

dGegpressiO democr"tica due no reduereigi autoritzaciO de lGEstat abans de la celebraciO dGun 

referVndum,  

Evitar un recurs dGinconstitucionalitat due pugui suspendre lGentrada en vigor de la lleiS i un 

previsible arranament pel Tribunal ConstitucionalS aconsella promoure lGopciO due sigui el mateig 

Parlament de Catalunya due reculli directament en la llei el lemit constitucional (1`9,1,32 CE) 

esmentatS fent egpressa referVncia a aduesta necessitat dGautoritzaciO de cada convocathria per 

lGEstat com es fa a lGart, 1``,`,b) i c) de la LCRL, 

V.2.- Àmbit competencial. 

Tant lGart, 29,6 com lGart, 122 EAC sGhi refereigen a les consultes populars “per la 

Generalitat i els a^untamentsS en matVria de les competVncies respectives”S “per la mateiga 

Generalitat o pels ens localsS en lG"mbit de llurs competVncies”, :o is evident due la limitaciO de 

les consultes populars a lG"mbit competencial propi afecti la GeneralitatS perduV tant 

“competVncies respectives” com “llurs competVncies” poden entendreGs gramaticalment aplicables 

al plural a^untaments-ens localsS o al plural due a lGensems inclou la Generalitatv nogensmenysS se 

is evident due el Tribunal Constitucional espanyol decidir"S amb raO o senseS due la dita limitaciO 
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afecta tambi la Generalitat, En tot casS caldria due el tegt articulat reprodues literalment la dicciO 

estatut"riaS per tal de mantenir la dkestiO en els mateigos termes due lGEstatutS Llei Org"nica 

espanyola no recorreguda en aduest puntS i evitar aige tant un recurs dGinconstitucionalitatS amb 

eventual suspensiO i probable invalidaciO si no es recull la limitaciO competencialS com redactar la 

norma aclarint lGambigkitat estatut"ria en contra de Catalunya, 

En tot casS dins dels lemits estatutaris interpretats de la manera mis contr"ria a CatalunyaS 

com is costumS no sGha dGoblidar due les competVncies de la Generalitat sOn de dues menes: 

a) CompetVncies directesS establertes a lGEAC o altres normesS on la Generalitat ti 

capacitat de decisiO, 

b) CompetVncies indirectesS entenent com a tals les competVncies de lGEstat sobre les 

duals la Generalitat compta amb capacitat de proposiciO legislativa (via 87,2 CE) cosa 

due fins i tot abasta a la proposiciO de reforma constitucional (article 166 CE en 

connegiO amb lGarticle 87,2 CE), La capacitat de proposiciO sobre matVries due sOn 

competVncia de lGEstat pot tambi materialitzar-se amb una assumpciO efectiva de 

competVncies per part de la Generalitat mit^an_ant una llei org"nica de transferVncia 

de competVncies (1c0,2 CE)  

Les consultes populars per via de referVndum poden referir-se a ambdues menes de 

competVnciaS i ser plenament constitucionals i estatut"ries siS en matVria no sub^ecta al poder de 

decisiO de la Generalitat sinO al dGaltri (EstatS UniO EuropeaS OTA:S O:U)S la pregunta sGhi refereig 

a autoritzar o demanar a la Generalitat due promogui reformes constitucionals i legals o mesures 

malgrat due la matVria sobre la dual recau la decisiO sigui competVncia dGaduell altri, 

 

VI.- Convocatòria 

La proposta legislativa pot optar per diversos models de relaciO institucional en la fase de 

convocathria del referVndumS tot tenint present dueS a mis dels hrgans representatiusS lGEAC 

obliga a due la consulta popular pugui promoureGs per via dGiniciativa popularS com ordena lGarticle 

29,6 EACS en la regulaciO dels drets de participaciOS duan estableig due: “Els ciutadans de 

Catalunya tenen dret a promoure la convocathria de consultes populars per la Generalitat i els 

a^untamentsS en matVria de les competVncies respectivesS en la forma i amb les condicions due les 

lleis estableigin”, Per la seva import"ncia i significaciOS la promociO del referVndum mit^an_ant 

iniciativa legislativa popular ser" tractada en un epegraf especefic,  
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La decisiO de convocar la consulta popular per via de referVndum en lG"mbit catal" pot 

implicar al Parlament com a fnic impulsorS al Govern o a una fOrmula inspirada en el model 

espanyol de referVndums consultius previst a lGarticle 92 CE en duV el Govern o el cap de govern 

proposa la convocathria i el Parlament lGautoritza prVviament,  

LGfnica instituciO legitimada directament pel vot dels ciutadans is el ParlamentS no un 

President i Govern due depVn dGaduest i no ti legitimaciO popular directaS sinO a travis de la 

investidura parlament"ria, Per aduesta raOS en una democr"cia parlament"ria com la nostraS li 

correspon al Parlament un paper central en la decisiO de la convocathriaS tant directament prenent 

lGacord per iniciativa dels grups parlamentarisS com aprovant la consulta proposada pel Govern, 

Cal una via due permeti la intervenciO egclusiva del Parlament per assegurar due lGhrgan de 

m"gima capacitat representativa pugui decidir en relaciO a la convocathria dGun referVndum, 

DGaltra bandaS sembla desaconsellable due el GovernS sense legitimaciO popular directaS 

pugui prendre una iniciativa dGaduesta envergadura sense confirmar due gaudeig del suport de la 

ma^oria de la Cambra, Com hem assenyalatS aduest is el mateig disseny due traspua a lGarticle 

92,2 CES duan sGestableig due el referVndum ser" convocat “mit^an_ant proposta del President del 

GovernS prVviament autoritzada pel Congris dels Diputats” o biS en lG"mbit localS duan sGespecifica 

a lGarticle 1`` LCRL due “els alcaldesS amb lGacord previ del ple per ma^oria absolutaS poden 

sotmetre a consulta popular els assumptes de competVncia prhpia municipal”, ?igem-nosS perh 

due en lGesduema -decisiO en seu egecutiva7autoritzaciO en seu parlament"ria o en ple municipal-S 

la proposta de convocathria no is formulada “pel Govern” sinO pel seu capS “el President del 

Govern” en lG"mbit de lGEstat Espanyol o “lGalcalde” en lG"mbit municipalS prima facieS due LER 

concreta en lGart, 2,3 atribuint la competVncia al GovernS “mediante Real Decreto acordado en 

Consejo de Ministros”, Aduest esduema establert en la legislaciO vigent significa due la 

convocathria de la consulta is proposada pel President de la GeneralitatS acordada pel GovernS i 

decidida pel Parlament de Catalunya, En la mesura due no hi ha cap lemit constitucional o 

estatutari en la matVriaS due concorda amb la regulaciO espanyola vigentS i due is la due 

correspon millor al sistema poletic egistentS ens decantem perduV la convocathria de referVndum 

correspongui al Consell Egecutiu a proposta del President de la GeneralitatS aprovada pel 

Parlament,  

En un altre sentitS la promociO dGun instrument de democr"cia directa com la consulta 

popular via referVndum demana due tant lGacord de convocathria adoptat pel Parlament sense 

intervenciO del Govern com lGaprovaciO parlament"ria prVvia en el cas de la proposta formulada 

pel Govern sigui adoptada per ma^oria simple de la Cambra, La ma^oria simple is la due es 

contempla pel tr"mit dGautoritzaciO del Congris en els referVndums consultius de lGarticle 92,2 CE 

en connegiO amb la regulaciO del procediment prevista a lGarticle 161 del Reglament del Congris 

dels Diputats, 
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En conclusiOS en la llei de consultes populars per via referVndum due perfilemS la decisiO 

sobre la convocathria del referVndum hauria de correspondre: 

 1) al Parlament, 

 2) al Govern de la Generalitat a proposta del President amb prVvia aprovaciO del 

Parlament per ma^oria simple, 

3) als ciutadans de Catalunya en els termes de lGarticle 29,6 EAC tal com egposarem a 

continuaciO,  

LGacte de convocathria formalS en dualsevol de les tres viesS es podria dictar pel Govern de 

la Generalitat mit^an_ant decret de manera an"loga a comS en les consultes populars dG"mbit localS 

ve establert per lGarticle 1`c LCRL i a lGarticle 9 RCCPM, Aduest DecretS due contindria el tegt 

entegre de lGob^ecte de la consultaS la pregunta o preguntes due ha de respondre el cos electoral 

convocat i la data en duV sGha de fer la consultaS sGaprovaria amb posterioritat a duVS despris de 

ser adoptada la decisiO per ParlamentS pel Govern amb aprovaciO del ParlamentS o per iniciativa 

popularS el Govern de lGEstat haguis concedit lGautoritzaciO dGacord amb lGarticle 1`9,1,32 CE,  

 

VII.- Iniciativa popular 

Un dels instruments due contribueig amb mis intensitat a lGaprofundiment democr"tic due 

representa la consulta popular per via de referVndum is el fet due la seva convocathria pugui ser 

promoguda pels ciutadans de Catalunya tal com contempla lGarticle 29,6 EACS due estableig due 

“tenen dret a promoure la convocathria”S mandat estatutari due la GeneralitatS Govern i ParlamentS 

han de complir, Aduest dret refor_a el poder poletic de la ciutadaniaS es troba present en els 

sistemes democr"tics mis avan_ats (SunssaS EUAS Länder alemanys) iS com sGesdevi en aduests 

modelsS la seva efectivitat demana due els hrgans representatius no comptin amb mecanismes de 

blodueig de la iniciativa sempre due es donin els reduisits prVviament delimitats per lGordenament 

^uredic, :o hauria de ser assumibleS doncsS due el Parlament o el Govern impedissin la 

convocathria del referVndum per criteris dGoportunitat poleticaS perduV subordinar la convocathria 

proposada pels ciutadans a lGaprovaciO per les institucions de la democr"cia representativaS 

Parlament i7o GovernS introdueig un dispositiu de veto per part dGaduests hrgansS de composiciO 

partid"riaS due desvirtua la instituciO de la iniciativa ciutadana i la converteig en inoperant, 

:o sGha dGoblidar due la ma^oria dGun ParlamentS due sustenta el GovernS ti capacitat 

omnemoda de legislar i adoptar i egecutar acordsS sense necessitat de sotmetreGs a la decisiO 

popular per referVndumS due els hi pot ser contr"riaS i due en tot cas treu poder als due tenen el 
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monopoli de prendre decisionsS due en la democr"cia representativa sOn els partits, Despris de 

29 anys de regular el dret constitucional de lGart,23,1 CE (“Los ciudadanos tienen el derecho de 

participar en los asuntos públicos, directamente,,,”) de manera restrictiva (no hi ha iniciativa 

popular en els referVndums estatalsS hi ha matVries egclosesS sOn nomis consultiusS els 

municipals tenen tambi matVries egcloses i estan sotmesos a autoritzaciO per lGAlcalde i el PlenariS 

tots els referVndums necessiten autoritzaciO del Govern espanyolS etc,,,,)v is ^a hora dGaprofundir 

la democr"cia sense fer trampesS i complir els mandats constitucional i estatutari donant de debh 

poder de decisiO al poble, 

La consulta popular impulsada per la ciutadania nomis podria ser no admesa en el cas 

due no es complissin els criteris ^uredics establerts a la llei de consultes populars per via de 

referVndumS de forma due el control dGaduests reduisits ha de ser egercit per un hrgan tVcnicS com 

ara la ComissiO de Control dueS pel due fa a la iniciativa legislativa popularS preveu la disposiciO 

transithria LCIP (un hrgan establert provisionalment mentre no egisteig una uunta Electoral 

regulada per la llei electoral catalana) o bi el mateig Consell de Garanties Estatut"ries, 

Una altra dkestiO rellevant per a lGefectivitat de les iniciatives populars is el nombre de 

signatures necessariS due en LERL is del 10w dels venns en municipis de mis de 20,000 

habitantsv  en LCRL i RCCPM 10,c00 mis el cw dels habitants en municipis de mis de 100,000 

habitantsv i en iniciatives legislatives va dels c00,000 a tot lGEstat de la LEIP als c0,000 a 

Catalunya de la LCIP, 

La necess"ria transcendVncia dels referVndums egigeig un nombre de signatures 

significatiuS i la seva efic"cia due no sigui inassolibleS dins del ventall ^a establert susditS no inferior 

a c0,000 ni superior al cw del cens electoralS unes 2c0,000 signatures, :o is recomanable un 

nombre tan baig com c0,000S due en iniciativa legislativa conclou en una proposta due el 

Parlament pot atendre o noS perh due en un referVndum obliga a celebrar-hoS ni tan alt com un cw 

del cens due LCRL i RCCPM estableigen per a un cens de 100,000 ciutadans, Al nostre entendreS 

un eduilibri adient entre lGefic"cia i lGassoliment recomana egigir un nombre de signatures entre 

1c0,000 pel cap baig i 200,000 com a m"gim, 

Aduest nombre alt de signatures ti sentit siS un cop recollides i complerts els reduisits 

legalsS el referVndum es celebra li agradi o no a la ma^oria del Parlament i al Govern, SiS en canviS 

sGhi dOna a aduests dret de vetoS de manera due puguin blodue^ar la proposta ciutadana a la seva 

conveniVnciaS el nombre de signatures is irrellevantS perduV no en tindran capS dGefic"cia, 

>s aduesta una decisiO cabdal del legisladorS optar per donar la decisiO al poble (com a 

SunssaS It"liaS Alemanya i USA) o fer com due li la dOnaS perh en la realitat sotmetre-la a la decisiO 

dels partits ma^oritaris, En el primer casS perduV ni el Parlament ni el Govern poden blodue^ar el 
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referVndum dGiniciativa popularS el nombre de signatures cal due sigui elevatv en el segon casS la 

iniciativa popular esdevi una comVdia sense efectes realsS i tant dOna el nombre de signaturesS 

perduV la decisiO de convocar el referVndum no depVn dels ciutadans sinO dels partits ma^oritaris,  

La iniciativa popular per a promoure consultes per via de referVndumS a mis del mandat 

estatutari de lGarticle 29,6 EAC tambi ti el precedent de la regulaciO en lG"mbit localS els articles 

1`` a 1`6 LCRL desenvolupats en el RCCPM, La regulaciO de la iniciativa popular en la 

convocathria de referVndums due es desenvolupin en lG"mbit de Catalunya pot assumir algunes de 

les mateiges estructures ^a previstes per la iniciativa legislativa popular en aduesta normativa localS 

i tambi a la LCIPS com ara les previsions relatives a la comissiO promotoraS a la recollidaS 

autenticaciOS acreditaciO i lliurament  de les signaturesS i a les dkestions relatives al control del 

procediment i al sistema de recursos, 

 

VIII.- Matèries excloses 

La plena satisfacciO del principi democr"tic egigeig due no hi hagi matVries egcloses en 

lGob^ecte dGuna consulta popular per via de referVndum, LGfnica limitaciO deriva de lGestructura 

competencial tot entenentS interpretant restrictivament lGarticle 122 EACS due la consulta popular en 

lG"mbit catal" ha de referir-se a una matVria due sigui competVncia de la Generalitat de Catalunya, 

Respecte a aighS perhS tambi cal tenir en compte les precisions due hem esmentat anteriorment 

en el sentit dueS en la previsiO de lGarticle 122 EACS is inclhs un "mbit material due abasta tant les 

competVncies assumides per la Generalitat com la possibilitat de promoure consultes populars 

sobre matVries due sOn competVncia de lGEstat o dGaltres institucions multinacionals perh respecte 

les duals la Generalitat pot presentar proposicions de llei i7o propostesS per si mateiga o mit^an_ant 

lGEstat,  

Tractant-se dGinstruments de participaciO ciutadana diferentsS cal remarcar due no sOn 

aplicables els lemits materials due la legislaciO vigent espanyola o catalana estableig per a la 

iniciativa legislativa popular (en el cas catal"S matVries due lGEstatut reserva a la iniciativa 

legislativa egclusiva dels diputatsS els grups parlamentaris o el GovernS dels pressupostos de la 

Generalitat i de les matVries tribut"riesS article 1 LCIP),  

>s cert dueS de les consultes populars per via referVndum en lG"mbit localS sGhi troben 

egcloses per mandat del legislador espanyol (recollit despris a la normativa catalana) les 

consultes relatives a la Hisenda local i a aspectes tributarisS perh no hi ha cap lemit constitucional 

ni estatutari due ho imposi i minvi la plena disponibilitat del legislador catal" per permetre due 

tambi les matVries relatives a dkestions tribut"ries puguin ser susceptibles de ser ob^ecte dGuna 
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consulta popularS cosa dueS dGaltra bandaS seria mis coherent amb la confian_a en el procediment 

deliberatiu inherent al principi democr"tic i amb la voluntat de potenciar la participaciO ciutadana, 

De fetS una consulta sobre aspectes de finan_amentS com ara el Concert EconhmicS demana due 

no hi hagi cap lemit material vinculat a la Hisenda o a determinats tributs due es pugui oposar com 

a obstacle a la celebraciO del referVndum, 

Cal no oblidar due la norma estatut"ria figa com a lemit lG"mbit de les competVnciesS i 

nomis aduestS i per tant no sGadiu gens amb una eventual limitaciO per raO de la matVria due no 

est" establerta a lGEstatut ni a la ConstituciOS i due no pot establir-se per una llei due imposi 

limitacions no previstes a lGEstatut,  

>s clarS doncsS due a Catalunya es poden realitzar tota mena de consultesS sense cap 

altra limitaciO due les competVncies de la GeneralitatS cosa dueS com hem vistS tampoc no descarta 

la possibilitat de formular consultes due demanin una determinada actuaciO de la Generalitat 

respecte competVncies estatals o davant de la UniO EuropeaS tambi eventualment davant dGaltres 

organismes internacionals,  

 

IX.- Dia i termini 

Una de les raons de lGesc"s o inegistent fs dels referVndums estatals i municipalsS a 

diferVncia dels pansos on es fa un fs fredkentS is lGopciO legislativa presa tant en LER com en 

LCRL i RCCPM de prohibir la coincidVncia dGeleccions i referVndums, Aduesta prohibiciO no ti cap 

fonament constitucional ni estatutariS i is contr"ria a lGaprofundiment democr"tic, Ben al contrariS 

cal preveure i establir egpressament la coincidVncia de referVndums i eleccionsS per lGefecte 

dGestemul con^unt a la participaciO i el debat pfblic due retroalimenten una i altra votaciOS creant un 

cercle virtuOs on dui sGinteressa per la pregunta referend"ria is mis probable due tambi ho faci 

en lGelecciOS i voti ambduesS i dui sGinteressi en lGelecciO sigui empVs a la participaciO tambi en el 

referVndum, A misS tant les iniciatives referend"ries populars com les del Parlament i el GovernS 

per la seva concreciO a una sola dkestiOS sOn proclius a estimular una participaciO i debat mis 

intensos en els sectors socials mis directament afectats o conscienciatsS i en consedkVncia dur 

els partits a promoure aduells referVndums due estimulin llur votaciO en les eleccions en favor del 

partit due defensa la seva opciO en el referVndum, El resultat isS com als Estats dGUSAS una molt 

estesa pr"ctica de referVndums promoguts pels mateigos partitsS malgrat dueS per tractar-se de 

democr"cia directaS treu el poder de decisiO omnemode due frueigen els partits en democr"cia 

representativa, suant mis referVndumsS mis poder directe per als ciutadans iS en consedkVnciaS 

menys poder per als partits via ParlamentS Govern i A^untamentsS aige due cal evitar due aduest 

conflicte dGinteressos dugui els partits a blodue^ar els referVndumsS com han fet en els "mbits 
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estatal i municipal al llarg de 29 anys, Per evitar-hoS cal fer els referVndums interessants per a les 

estratVgies electorals dels partitsS mit^an_ant la seva coincidVncia amb les eleccionsS due per altra 

banda is lGopciO mis correcta a efectes dGevitar despesa pfblica innecess"ria, 

:ogensmenysS cal tambi preveure i permetre due els referVndums es celebrin en dates 

diferents de la mis propera contesa electoralS si aige ho volen els convocants (iniciativa popularS 

ParlamentS Govern aprovat pel Parlament), En aduest casS el pereode entre convocathria i votaciO 

cal due sigui considerablement llargS per tal de facilitar una hptima preparaciO i realitzaciO de la 

campanyaS due permeti lGVgit del referVndum, A tall dGegempleS LER figa entre 30 i 120 diesS LCRL 

entre 30 i 60 diesS RCCPM en 60 dies, 

Si es convoduis un referVndum estant pendent la celebraciO dGun altreS la data de la 

votaciO ha de ser la mateigaS bi la de la propera contesa electoralS si fos el casS bi la ^a figada per 

lGaltre referVndum ^a convocat si aduesta no coincideig amb les eleccions, 

 

X.- Condició d’elector 

Seguint el principi due hem anunciat de concebre una llei de consultes populars per via de 

referVndum due presenti el menim dGinnovacions respecte lGordenament ^uredic vigentS proposem 

due no hi hagi novetats sobre la condiciO dGelector due podria participar en els esmentats 

referVndums,  

En principiS sols es pot admetre due el cos electoral due participi en un referVndum dG"mbit 

catal" sigui confegit per aduells ciutadans dueS dGacord amb lGEstatutS tinguin condiciO poletica de 

catal"S aigh isS ciutadans amb nacionalitat espanyola due tinguin vennatge administratiu (due es 

trobin empadronats en un municipi de Catalunya), 

En connegiO amb el referVndum de sobirania sGha discutit a bastament si caldria establir 

un lemit temporal de residVncia (per evitar una transferVncia massiva de ciutadans nacionals 

espanyols due sGempadronessin a Catalunya unes setmanes abans del referVndum amb la finalitat 

dGalterar el resultat) o si caldria incorporar sectors de la ciutadania due no tenen nacionalitat 

espanyolaS precedents de la nova immigraciOS due porten molts anys residint a un municipi de 

Catalunya (sota aduest argument se sosti dueS dGuna bandaS sembla in^ust due un nacional 

espanyol procedent dGEspanya pugui votar en el referVndum tot ^ust havent arribat a Catalunya 

uns mesos abans de la consulta i no ho pugui ferS per egempleS un pakistanVs due porta deu anys 

vivint a la :aciO iS de lGaltraS due si la decisiO consisteig en fundar una comunitat poletica nova la 

primera decisiO dGaduesta comunitat poletica consisteig en determinar duins sOn els seus 

nacionalsS atVs due la poblaciO is un element constitutiu de lGEstat), PerhS en dualsevol casS la 
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decisiO sobre la condiciO dGelector en el marc dGun referVndum de sobirania is una dkestiO due 

nomis es pot emprendre al final del procis a travis dGacords poletics dueS probablementS 

implicarien a inst"ncies internacionals (com sGesdevinguiS per egempleS a Montenegro amb 

lGaprovaciO de la Llei del referVndum de lGEstat uns mesos abans del referVndum de sobirania due 

portaria a aduesta repfblica a la independVncia el maig de 2006),  

La present llei de consultes popularsS si pretenem due sigui escrupolosament respectuosa 

amb lGestructura constitucional i legal vigentS ha de renunciar a innovacions en aduest camp due 

toparien amb el lemit constitucional, Recordem due lGarticle 13,1 de la ConstituciO Espanyola 

determina due “solamente los españoles” sOn titulars dels drets de participaciO poletica reconeguts 

a lGarticle 23 CES en els duals sGinclouen els drets de participaciO en una consulta popular via 

referVndumS tret dGallh due estableigin els tractats internacionals i el rVgim de reciprocitat pels drets 

de participaciO de determinats estrangers en lG"mbit local (per egempleS la participaciO dels 

estrangers comunitaris en les eleccions municipals),  

En conclusiOS gaudirien de la condiciO dGelectors en una consulta popular per via de 

referVndum (i tambi del dret dGiniciativa popular a lGhora de promoure la consulta) aduells dueS 

segons lGEstatut (article 7 EAC) gaudeigen de la condiciO poletica de catalansS is a dirS els 

ciutadans espanyols due tenen vennatge administratiu a Catalunya i els espanyols residents a 

lzestranger due han tingut a Catalunya el darrer vennatge administratiuS i tambi llurs descendents 

due mantenen aduesta ciutadaniaS si aige ho soltlicitenS en la forma due determina la llei, 

Aduest tambi is el criteri seguit a lGhora de determinar duines persones es troben 

legitimades per egercir la iniciativa legislativa popular a CatalunyaS dGacord amb lGarticle 2,1 LCIP, 

Aduest precepteS perhS tambi amplia la condiciO de legitimats als ma^ors de 16 anys i als 

ciutadans ma^ors dGaduesta edat dGEstats Membres de la UniO Europea i dGIsl"ndiaS LiechtensteinS 

Sunssa i :oruegaS per una proposiciO legislativa en lG"mbit de competVncies de CatalunyaS due va 

mis enll" de lG"mbit local en el dual lGarticle 13,2 CE cenyeig les possibilitats de reconViger drets 

de participaciO als ciutadans due no siguin nacionals espanyols, Ara biS aduesta egtensiO de drets 

es limita a promoureS no a decidirS i no is comparable al dret a decidir egercit en referVndumS due 

si sGestenguis als estrangers toparia amb una segura impugnaciO constitucionalS probable 

suspensiOS i segur arranament a mans del Tribunal Constitucional, 

 

 

 

 



 

P"gina 18 de 21 

XI.- Acompliment: consultiu i/o decisori 

Una de les maneres de desincentivar les consultes populars per via de referVndum is 

reduir el seu efecte i acompliment a un car"cter ^uredicament consultiuS is a dirS due lGautoritat 

pfblica no duedi vinculada ^uredicament a acomplir el resultatS per mis due poleticament pugui 

entendre due mis li val acomplir-lo, >s aduesta la regulaciO de lGart, 92,1 CES a diferVncia dels 

referVndums decisoris due la prhpia CE estableig en els articles 1c1,1S 1c2,2S 167,3 i 168,3, La 

LER respon a la mateiga distinciO entre consultius i decisorisS i la legislaciO local (LERLS LCRLS 

RCCPMS CMBC) no en diu res, 

LGEAC dOna a la Generalitat competVncia egclusiva “per a lGestabliment,,,de 

lGacompliment”S corresponent a aduesta llei figar el car"cter consultiu o decisori del referVndumS si 

sGentin due lGart, 92,1 CE no is un obstacle per establir referVndums decisorisS com no ho is en la 

prhpia CE en els articles suara esmentats, En cas contrariS is a dirS si la CE sGinterpreta com a 

prohibitiva dels referVndums decisoris egcepte els previstos en ella mateigaS fOra millor no tractar 

dGaduesta dkestiOS com no ho fa la legislaciO municipal, AduestaS perhS is una interpretaciO 

egtrema due no sGadiu gens amb la competVncia estatut"ria sobre “acompliment”S due duedaria 

buida de sentitS sent a mis un burla als ciutadans cridar-los a votar en referVndum sense admetre 

egpressament due la decisiO els hi correspon a ellsS due la veu del poble sGha de complirS i due els 

titulars de la sobirania passen per sobre de les institucions de la democr"cia representativaS due 

sOn al seu servei i es legitimen ^ustament per representar-losS no per substituir-los, 

SOn diverses les opcions legislativesS si caben constitucionalment els referVndums 

decisoris: 

a) ReferVndum sempre consultiu, :o admissible per contrari al principi democr"tic, 

b) ReferVndum sempre decisori, >s la mis recomanable, 

c) ReferVndum consultiu o decisori segons es determini en cada convocathria, Combina les 

dues anteriors i obri el ventall dGopcions a disposiciO dels proponents en cada cas, 

En tots els casos de referVndums decisorisS is recomanable atribuir aduest efecte nomis 

si la participaciO supera el c0w del cens electoralS per tal dGevitar due una minoria dels ciutadans 

imposi la seva decisiO a la resta dueS per les raons due siguiS sGhagi egpressant abstenint-se de 

votar, La democr"cia sOn drets i deuresS i al dret de decidir sGha dGunir el deure de votar: si aduest 

sGegerceig per sota de la meitatS la decisiO de la ma^oria de menys de la meitat perd la solidesa 

necess"ria per obligar a acomplir la decisiO, 

 



 

P"gina 19 de 21 

XII.- Règim electoral 

Si pretenem due la proposta de llei de consultes populars sigui efectiva i no es dificultin les 

condicions per a la celebraciO de referVndums cal dissenyar una estructura dGorganitzaciO electoral 

due parteigi dels instruments egistents i due no suposi massa modificacions en relaciO a 

lGordenament ^uredic vigent, Aduesta tasca no necessita dGuna llei electoral prhpiaS due en aduests 

moments es troba en fase dGelaboraciO, Mentre no sGaproviS es pot plante^ar una proposta due 

parteigi de diverses institucions presents en el teigit normatiu egistent sigui en lG"mbit de la 

regulaciO del referVndum estatal o localS o en el de lGegercici de la iniciativa legislativa popular, 

:o cal una llei electoral catalana per lGefectivitat de la llei de consultes populars per via de 

referVndumS perduV is prou la regulaciO electoral vigent en lGactualitatS com ho ser" la due hi hagiS 

si is el casS en el futur,  

XII.1.- Administració electoral.  

Malgrat la inegistVncia dGuna uunta Electoral de Catalunya (es atribucions de la dual 

haurien de ser regulades en la Llei electoral catalana) es podria designar com a hrgan rector de 

lGorganitzaciO de la consulta popular per via de referVndum la ComissiO de Control ^a prevista a la 

disposiciO transithria primera LCIP due assumeigS de forma provisionalS les funcions corresponents 

a una futura uunta Electoral catalana, DGacord amb la norma esmentadaS la ComissiO de Control 

es troba composada per a) Tres magistrats del Tribunal Superior de uustecia de CatalunyaS due 

han dGelegir dGentre ells el president o presidenta de la ComissiO de control b) Tres catedr"tics de 

dret constitucional o de ciVncia poletica de prestigi reconegutS designats per la Mesa del Parlament 

a proposta con^unta dels grups parlamentaris i c) tres ^uristes de prestigi reconegutS designats per 

la Mesa del Parlament a proposta con^unta dels grups parlamentaris, La ComissiO de Control 

hauria dGassumir les funcions due sGatribueigen a una uunta Electoral en procediments de consulta 

popular per via referVndumS tot prenent com a base les due preveu per a la uunta Electoral Central 

la LERS funcions due inclouen: 1) lGestabliment dGinstruccions vinculants per a les inst"ncies 

inferiors dGadministraciO electoral del referVndum 2) la transferVncia del material necessari i de 

lGassessorament tVcnic per a la celebraciO del referVndum 3) la resoluciOS amb car"cter vinculantS 

de les consultes due formulin les inst"ncies inferiors de lGadministraciO electoral i la unificaciO dels 

criteris interpretatiusS aige com la revocaciO dGofici o a inst"ncia de part de les decisions dGaduests 

hrgans `) la resoluciO dels recursosS dueiges i reclamacions due se li adrecin en dualsevol fase de 

la celebraciO del referVndum, c) vetllar per la normativa relativa a les despeses de finan_ament del 

referVndum en el pereode due va de lGaprovaciO del Decret de convocathria a la declaraciO dels 

resultats oficials, 6) egercir la potestat disciplin"ria sobre totes les persones due intervinguin amb 

car"cter oficial en la celebraciO del referVndum i corregir les infraccions sempre due no siguin 

constitutives de delicte 7) aprovar les actes de constituciO de les inst"ncies inferiors de 
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lGadministraciO electoral del referVndum i de les meses electorals i de lGescrutini 8) certificar el 

resultat final del referVndum i 9) informar al Parlament de Catalunya i al President de la Generalitat 

del resultat del referVndum a mis de les altres atribucions due es puguin atribuir per la llei,  

La menima innovaciO en aspectes dGorganitzaciO de lGadministraciO electoral demana due 

les inst"ncies inferiors de lGadministraciO electoral siguin les previstes a la Llei Org"nica c7198cS de 

19 de ^unyS del RVgim Electoral GeneralS amb la precisiO dueS tal com sGassenyala a la normativa 

sobre les consultes populars locals (article 1`6 a) LCRL i article 11 RCCPM) les funcions de les 

uuntes Electorals Provincials siguin assumides per les uuntes Electorals de Fona due passarien a 

dependre directament de la ComissiO de Control, LGadministraciO electoral en una consulta popular 

per via de referVndum dG"mbit catal" estaria composadaS doncsS per la ComissiO de ControlS les 

uuntes Electorals de Fona i les meses electorals,  

XII.2.- Procediment de celebració de la consulta popular. Campanya electoral, grups 
promotors i vot.   

Sobre els aspectes del procediment de celebraciO de la consulta popular cal fer diverses 

consideracions sobre la campanya electoralS la propaganda electoralS el paper dels partits i els 

grups promotors i el vot,  

Cal subratllar due en el sistema de consulta popular due es proposa incorporaS ^untament 

amb la participaciO dels partitsS la participaciO dGassociacionsS plataformes i dels grups promotors 

de la consulta en la campanya electoralS de forma due aduestes entitats han de tenir dret a espais 

gratunts de propaganda electoral en els mit^ans de comunicaciO de titularitat pfblica, En relaciO a la 

duraciO de la campanya es pot recOrrer a la legislaciO espanyola en matVria de referVndums o a la 

regulaciO catalana en matVria de consultes populars en lG"mbit local due es remet a allh due figi el 

decret de convocathria dins un pereode due no sigui inferior a 10 dies ni superior a 20, 

En la mesura due el vot sols contempla les respostes “Se”S “:o” o en blanc a la pregunta 

formulada al referVndumS due is la regulaciO vigent tal com estableig la LOR (no hi ha dGaltres 

opcions)S sGentin due els partitsS les associacionsS plataformes i grups promotors sols podran 

plante^ar la campanya en relaciO a aduestes opcionsS due per altra banda sOn les fnidues 

contemplades en les legislacions tant espanyola com la dGaltres Estats, 

 Tal vegada caldria incorporar alguns principis generals de celebraciO de la consulta 

popular com ara due el procediment de convocathriaS organitzaciOS campanyaS celebraciO i 

escrutini de la consulta popular via referVndum ser" presidit pels principis de publicitat i 

transparVncia i due el dret de publicitat inclour" el dret de tot ciutad" due participi de la consulta 

popular a ser informat de forma puntual i en termes eduitatius i imparcials per part dels mit^ans de 
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comunicaciO pfblics a Catalunya de les diverses posicions sostingudes pels actors poletics i 

socials a favor o en contra de la consulta plante^ada en les diverses fases del procis, 

La claredat sobre el pronunciament popular due emani de la consulta veS com diemS 

facilitada pel fet due la pregunta formulada a la consulta sols pugui merViger com a resposta el “Se” 

el “:o” o el blancS i cal no oblidar due la claredat is una condiciO de legitimitat dGun procis 

dGaduestes caracterestidues,  

Sobre els aspectes relatius al sistema de vot i a lGescrutini es poden seguir les disposicions 

dels articles 16 i segkents LERS i els articles 17S 18 i 19 RCCPM, :o obstant aighS potser seria 

aconsellable aprofitar lGelaboraciO de la llei catalana de consultes populars per via referVndum per 

plante^ar altres possibilitats de votaciO i escrutini due sGadedkin al nivell tecnolhgic actual i due 

tendeigin a afavorir la participaciO, 

XII.3 Règim de recursos 

SGatribuiran a la ComissiO de Control les competVncies per resoldre els recursos contra 

dualsevol acte de menyscapte dels drets de participaciO en relaciO al referVndum i dels principis de 

publicitatS transparVncia i imparcialitat dels mit^ans de comunicaciO de titularitat pfblica due hauran 

de presidir el desenvolupament de la consulta,  

LGordenament ^uredic vigent demana due contra els actes de lGadministraciO electoral es 

pugui interposar recurs contenciOs administratiu dGacord amb el due disposa la Llei Org"nica 

c7198cS de 19 de ^unyS del RVgim Electoral General (aige tambi lGarticle 20 RCCPM), :o hi ha 

alternativaS doncsS a la tutela ^udicial dels drets de participaciO en la consulta popular per via de 

referVndum a CatalunyaS una tutela due correspon al poder ^udicial espanyol, En la mesura due es 

poden trobar afectats drets de participaciO de lGarticle 23 CES hi ha possibilitat dGinterposiciO de 

recurs dGempara davant del Tribunal Constitucional espanyol duan sGhagin eghaurit totes les 

inst"ncies davant de la ^urisdicciO ordin"ria,  
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