
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Estatut d’Autonomia aprovat pel Parlament de Catalunya i ratificat després pel 
poble de Catalunya el 18 de juny del 2006, reconeix, per primera vegada, tot un 
seguit de drets, deures i principis rectors que han d’inspirar l’acció dels poders 
públics de Catalunya, entre els quals hi ha  el dret de participació.
L’article 29.6 de l’Estatut reconeix als ciutadans de Catalunya el dret a 
promoure la convocatòria de consultes populars per la Generalitat i els 
ajuntaments, en matèria de les competències respectives, en la forma i les 
condicions que les lleis estableixen.
L’article 122 de l’Estatut estableix que la Generalitat té la competència 
exclusiva per establir el règim jurídic, les modalitats, el procediment, 
l’acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en 
l’àmbit de llurs competències, d’enquestes, audiències públiques, fòrums de 
participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, sens perjudici de 
l’article 149.1.32 de la Constitució. 
Malgrat tot, més de quatre anys després de l’aprovació de l’Estatut el 
Parlament de Catalunya encara no ha desenvolupat plenament les 
competències que li atribueix l’art. 122 de l’Estatut sobre consultes populars, no 
disposant així del marc normatiu i legal apropiat.
Mentrestant, es constata arreu la voluntat ciutadana de promoure iniciatives de 
participació directe que, com en el cas de les consultes populars celebrades 
des del mes de setembre de 2009 a diferents poblacions del país, possibiliten 
posar de manifest tan un acte d’afirmació nacional, com de denúncia d’una 
situació política que no es comparteix provocada per les institucions de l’Estat, 
com ho és el cas de la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut. 
En la mesura que l’article 4.2 de l’Estatut estableix que “els poders públics de 
Catalunya han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i desenvolupar llur 
identitat”, i en la mesura que l’article 2.4 del mateix Estatut determina que “els 
poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya”, i per tot el que s’ha 
exposat, es presenta la següent:

MOCIÓ

1.- El Parlament de Catalunya considera el dret a l’autodeterminació dels 
pobles com a dret irrenunciable del poble de Catalunya. Així ho ha explicitat en 
repetides votacions el Parlament, com a seu de la sobirania del poble de 
Catalunya.
2.- El Parlament de Catalunya defensa el dret de la societat civil catalana a 
expressar-se lliurement, a través de consultes a la ciutadania i agraeix la 
implicació de les persones voluntàries en els municipis on s’estan organitzant 
les consultes i a tothom que hi participa.
3.- El Parlament de Catalunya, respecta i fa costat a les consultes populars que 
s’estan celebrant arreu del país, la de la seva capital, Barcelona, i les dels 
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altres pobles de Catalunya,  i reitera el compromís adoptat en les resolucions 
98/III, sobre el dret a l’autodeterminació de la nació catalana, de 12 de 
desembre de 1989, la resolució 679/V, d’1 d’octubre de 1998 i la resolució 631/
VIII de 3 de març de 2010 sobre el dret a l’autodeterminació i sobre el 
reconeixement de les consultes populars sobre la independència. 
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