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Resum
El procés sobiranista endegat a Catalunya per les institucions catalanes, amb el suport d’una importantíssima part de
la societat civil, s’ha convertit en l’aspecte central i més controvertit del debat polític sobre l’organització territorial
del poder, en el marc del sistema de descentralització política que configura l’Estat de les autonomies. Aquest procés
sobiranista, fonamentat en el dret a decidir del poble de Catalunya, ha estat, d’una banda, l’origen de nombroses
iniciatives de les institucions catalanes, que han motivat la resposta automàtica de les institucions espanyoles; de l’altra,
també la comunitat europea i internacional han prestat i continuen prestant atenció a l’esmentat procés. Són també molt
nombroses les anàlisis dutes a terme per part de la doctrina constitucionalista i de la ciència política sobre diferents
aspectes vinculats al procés sobiranista, que s’ha situat en el centre de la discussió doctrinal. La sistematització de tot
aquest conjunt d’iniciatives, actuacions i estudis té la virtualitat de fer palès, amb dades objectives, aspectes rellevants
de l’evolució del procés sobiranista des del seu naixement fins a juny de 2017, data de tancament del present Dossier.
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DOSSIER ON THE PROCESS OF CATALAN SOVEREIGNTY
Abstract
The process of sovereignty, started in Catalonia by the Catalan institutions, with the support of a significant part of the
civil society, has become the central and most controversial aspect of the political debate on the territorial organisation
of power within the framework of the system of political decentralisation that shapes the State of the autonomies in
Spain. On the one hand, this process of sovereignty, based on the right of the people of Catalonia to decide, has been
the source of several initiatives on the part of the Catalan institutions that have resulted in an automatic response from
the Spanish institutions; and on the other, the European and international community has paid attention, and indeed
continues to pay attention to the aforementioned process. Constitutionalist doctrine and political science have carried
out several analyses of the various aspects linked to the sovereignty process, placing the process at the heart of the
doctrinal debate. The systematisation of this series of initiatives, actions and studies has the advantage of highlighting,
with the use of objective data, important aspects linked to the evolution of the sovereignty process from its beginnings
up to the close of this dossier in June 2017.
Keywords: Catalan sovereignty process; right to decide; secession; referendum; popular consultations.
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Introducció
Tot i que qualsevol periodificació de les diferents etapes del desenvolupament de l’estat autonòmic pot ser
discutible, existeix una pràctica unanimitat a considerar que l’actual procés del dret a decidir del poble de
Catalunya impulsat per les institucions catalanes, amb el suport d’una part importantíssima de la societat
civil, té l’origen en el fracàs de la reforma de l’Estatut d’autonomia de l’any 2006, que es va fer palès amb
les diferents sentències dictades pel Tribunal Constitucional l’any 2010 –especialment la primera sentència,
31/2010, de 28 de juny– que resolien les diverses impugnacions formulades contra la reforma estatutària
(impugnacions formulades per diputats del Partit Popular, el Defensor de Poble i cinc comunitats autònomes).
En tal sentit, l’examen dels diferents aspectes que es poden considerar vinculats al procés del dret a decidir del
poble de Catalunya confirmen aquesta datació inicial, en la mesura que el conjunt d’actuacions impulsades
per les institucions catalanes que pretenen canalitzar i fer efectiu el dret esmentat són posteriors a la data
en què es va dictar la primera de les sentències del Tribunal Constitucional l’any 2010. És per això que
el present Dossier pren aquest any com la referència temporal inicial per a la inclusió de documentació
relacionada, de forma directa, amb el procés del dret a decidir, mentre que el punt final de la recerca se situa
en el mes de juny de 2017.
Són dos, doncs, els requisits que compleixen els documents que s’inclouen en aquest Dossier: ser coetanis o
posteriors a l’any 2010 i tenir una relació directa amb el procés del dret a decidir del poble de Catalunya. Això
exclou, en conseqüència, tant els documents anteriors a l’any esmentat com aquells que siguin posteriors però
que no estiguin directament vinculats al procés del dret a decidir, malgrat que puguin estar relacionats amb
aspectes propis dels models de descentralització política o, més concretament, de l’estat de les autonomies.
El Dossier es divideix en quatre apartats. El primer inclou actuacions impulsades per les institucions
catalanes (resolucions, mocions i informes aprovats pel Parlament de Catalunya; lleis i normes aprovades
per les institucions catalanes sobre processos consultius i participatius; el procés participatiu del dia 9 de
novembre de 2014; les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015; les normes organitzatives dels òrgans de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya vinculats a la millora de l’autogovern; els informes del Consell
Assessor per a la Transició Nacional; els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries; les comunicacions
entre el president de la Generalitat, presidents d’institucions espanyoles i líders europeus; la Declaració
institucional del President de la Generalitat de 9 de juny de 2017). El segon apartat aplega les actuacions de
les institucions estatals (processos constitucionals; processos i actuacions penals i altres actuacions de les
institucions estatals). El tercer apartat inclou les actuacions d’institucions de la Unió Europea, i, finalment,
el quart recull les publicacions (doctrina i documents d’anàlisi).
Per a una millor consulta del Dossier, els documents que es relacionen en cadascun dels apartats són
consultables íntegrament a través de l’enllaç al qual apareixen vinculats, sempre que siguin de lliure accés.
En darrer lloc, cal efectuar una observació respecte de l’apartat del Dossier en què es recullen les publicacions
relacionades amb el procés. S’ha de destacar que són nombrosíssims els llibres i els articles publicats en
relació amb el procés del dret a decidir del poble de Catalunya, fins al punt que es pot afirmar que es tracta
de l’àmbit material que ha estat més analitzat en el període 2010-2017 per la doctrina constitucionalista i de
la ciència política. També en períodes anteriors aquesta mateixa doctrina ha analitzat de forma majoritària
actuacions vinculades a l’autogovern de Catalunya: primer, amb el procés de reforma estatutària que va
conduir, l’any 2006, a la reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i, després, amb les sentències
dictades pel Tribunal Constitucional que resolien els recursos interposats contra aquella reforma estatutària.
Es fa palès, doncs, de manera indirecta, fins a quin punt les iniciatives originades a Catalunya promogudes
per les institucions catalanes i pel poble al qual representen constitueixen punts centrals del debat sobre el
model de descentralització política de l’estat de les autonomies. I, anant més enllà, no és agosarat afirmar que
les nombroses propostes de reforma constitucional que d’un temps ençà s’estan formulant des dels àmbits
doctrinal i polític també tenen com una de les seves causes el procés endegat a Catalunya i l’intent de donarhi resposta. Més enllà, doncs, de processos d’homogeneïtzació artificials i de simetries forçades, es continua
reflectint, de forma certa, quina és la comunitat territorial de l’estat autonòmic amb una voluntat i uns anhels
d’autogovern més sòlids i consistents.
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1 Actuacions impulsades per les institucions catalanes
1.1 Resolucions, mocions i informes aprovats pel Parlament de Catalunya
1.- Moció 6/IX del Parlament de Catalunya, sobre el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya i sobre
el dret de la societat a expressar-se mitjançant consultes populars (10.03.2011)
2.- Resolució 737/IX del Parlament de Catalunya, sobre el pacte fiscal (25.07.2012)
3.- Resolució 742/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern (27.09.2012)
4.- Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a
decidir del poble de Catalunya (23.01.2013)
5.- Resolució 17/X del Parlament de Catalunya, sobre la iniciació d’un diàleg amb el Govern de l’Estat per
a fer possible la celebració d’una consulta sobre el futur de Catalunya (13.03.2013)
6.- Resolució 125/X del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
(08.05.2013)
7.- Resolució 323/X del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern (27.09.2013)
8.- Resolució 479/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per
a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya (16.01.2014)
9.- Moció 101/X del Parlament de Catalunya, sobre la internacionalització del dret a decidir i de la consulta
sobre el futur polític de Catalunya (10.04.2014)
10.- Moció 122/X del Parlament de Catalunya, sobre l’abdicació de Joan Carles I i la necessitat d’un
referèndum sobre la monarquia o la república (26.06.2014)
11.- Moció 143/X del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a bastir les estructures d’estat necessàries
per a la transició nacional (02.10.2014)
12.- Moció 157/X del Parlament de Catalunya, sobre el 9 de novembre i l’obertura d’un procés constituent
(13.11.2014)
13.- Moció 222/X del Parlament de Catalunya, sobre l’ofec competencial i econòmic de Catalunya, les
estructures d’estat i els informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional (19.06.2015)
14.- Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 (09.11.2015)
15.- Comissió d’Estudi del Procés Constituent
a) Resolució 5/XI del Parlament de Catalunya, de creació de comissions parlamentàries (20.01.2016)
b) Informe i conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent (18.07.2016 i 19.07.2016)
c) Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es ratifiquen l’Informe i les Conclusions de la
Comissió d’Estudi del Procés Constituent (27.07.2016)
16.- Moció 19/XI del Parlament de Catalunya, sobre el moment històric excepcional (07.04.2016)
17.- Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern (06.10.2016)
18.- Moció 107/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’estat autoritari de dret amb la politització de l’alta
judicatura, la fiscalia i el Tribunal Constitucional (23.03.2017)
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19.- Moció 122/XI del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de l’apartat I.1.2, «Exigència social de
celebració d’un referèndum», de la Resolució 306/XI (18.05.2017)
20.- Moció 138/XI del Parlament de Catalunya, sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la separació
de poders al Regne d’Espanya (15.06.2017)
1.2 Lleis i normes aprovades sobre processos consultius i participatius
1.- Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum
2.- Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació
ciutadana
3.- Decret 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur
polític de Catalunya
4.- Decret 132/2014, de 2 d’octubre, de nomenament dels membres de la Comissió de Control de les Consultes
Populars no Referendàries
5.- Decret 133/2014, de 6 d’octubre, de nomenament dels membres de les comissions de seguiment de la
consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya
6.- Decret 281/2016, de 2 d’agost, de nomenament dels membres de la Comissió de Control de les Consultes
Populars no Referendàries
1.3 Procés participatiu dels dies 9 a 25 de novembre de 2014
1.- Papereta del procés participatiu
2.- Resultats globals dels dies 9 a 25 de novembre
3.- Resultats del dia 9 de novembre a les meses de participació de Catalunya
4.- Resultats a l’exterior
5.- Resultats dels dies 10 a 25 de novembre
1.4 Eleccions al Parlament de Catalunya de 27 de setembre de 2015
1.- Programa electoral de Junts pel Sí
2.- Programa electoral de Ciutadans
3.- Programa electoral del Partit Socialista de Catalunya
4.- Programa electoral de Catalunya Sí que es Pot
5.- Programa electoral del Partit Popular
6.- Programa electoral de la CUP - Crida Constituent
7.- Programa electoral d’Unió Democràtica de Catalunya
8.- Resultats electorals eleccions al Parlament de Catalunya 2015
1.5 Normes organitzatives dels òrgans vinculats a la millora de l’autogovern
1.- Consell Assessor per a la Transició Nacional
a) Decret 113/2013, de 12 de febrer, de creació del Consell Assessor per a la Transició Nacional
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b) Resolució PRE/639/2013, de 22 de març, per la qual es nomenen els membres del Consell Assessor per a
la Transició Nacional
c) Resolució PRE/289/2015, de 24 de febrer, de cessament del president del Consell Assessor per a la
Transició Nacional
2.- Comissionat per a la Transició Nacional
a) Decret 16/2015, de 24 de febrer, pel qual es crea el Comissionat per a la Transició Nacional
b) Decret 201/2016, d’1 de març, de modificació del Decret 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració
del Departament de la Presidència (supressió del Comissionat per a la Transició Nacional; vegeu-ne les
disposicions addicional i derogatòria)
3.- Institut d’Estudis de l’Autogovern
a) Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència (vegeu-ne els articles
51 a 56)
b) Correcció d’errades al Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència
(correcció d’errades a l’article 54.1)
4.- Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
- Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència (vegeu-ne l’article 50)
5.- Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
- Decret 40/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda (vegeu-ne l’article 90)
6.- Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern
- Decret 205/2016, d’1 de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de
l’Autogovern
7.- Delegació en el vicepresident del Govern de les atribucions relatives a la coordinació de l’activitat dels
departaments per a l’aplicació de les directius generals de l’acció de govern amb relació al desenvolupament
de l’autogovern
- Resolució PRE/13/2016, de 13 de gener, de delegació d’atribucions del president de la Generalitat a favor
del vicepresident del Govern
1.6 Informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional
1.- Informe núm. 1: La consulta sobre el futur polític de Catalunya (25 de juliol de 2013)
2.- Informe núm. 2: L’Administració tributària de Catalunya (20 de desembre de 2013)
3.- Informe núm. 3: Les relacions de cooperació entre Catalunya i l’Estat Espanyol (20 de desembre de 2013)
4.- Informe núm. 4: Internacionalització de la consulta i del procés d’autodeterminació de Catalunya (20 de
desembre de 2013)
5.- Informe núm. 5: Les tecnologies de la informació i de la comunicació a Catalunya (20 de desembre de 2013)
6.- Informe núm. 6: Les vies d’integració de Catalunya a la Unió Europea (14 d’abril de 2014)
7.- Informe núm. 7: La distribució d’actius i passius (14 de juliol de 2014)
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8.- Informe núm. 8: Política monetària (Euro), Banc Central i supervisió del sistema financer (14 de juliol
de 2014)
9.- Informe núm. 9: L’abastament d’aigua i d’energia (14 de juliol de 2014)
10.- Informe núm. 10: El procés constituent (14 de juliol de 2014)
11.- Informe núm. 11: Les relacions comercials entre Catalunya i Espanya (28 de juliol 2014)
12.- Informe núm. 12: Autoritats reguladores i de la competència i estructures administratives exigides per la
Unió Europea (28 de juliol de 2014)
13.- Informe núm. 13: La integració a la comunitat internacional (28 de juliol de 2014)
14.- Informe núm. 14: El poder judicial i l’Administració de justícia (28 de juliol de 2014)
15.- Informe núm. 15: La Seguretat Social catalana (28 de juliol de 2014)
16.- Informe núm. 16: La successió d’ordenaments i Administracions (28 de juliol de 2014)
17.- Informe núm. 17: La seguretat interna i internacional de Catalunya (28 de juliol de 2014)
18.- Informe núm. 18: La viabilitat fiscal i financera d’una Catalunya independent (28 de juliol de 2014)
19.- Síntesi del Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya (setembre 2014)
20.- Informe núm. 19:
El procés per fer la consulta sobre el futur polític de Catalunya: un balanç (2 d’abril de 2015)
El procés per fer la consulta sobre el futur polític de Catalunya: un balanç. Resum (2 d’abril de 2015)
1.7 Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries
1.- Dictamen 3/2010, d’1 de març, sobre consultes populars per via de referèndum de Catalunya
2.- Dictamen 15/2010, de 6 de juliol, respecte de la Proposta de consulta popular per via de referèndum sobre
la independència de la nació catalana
3.- Dictamen 1/2014, de 3 de gener, sobre el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2014
4.- Dictamen 19/2014, de 19 d’agost, sobre la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i
d’altres formes de participació ciutadana
5.- Dictamen 3/2015, de 26 de febrer, sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
6.- Dictamen 19/2015, de 26 de novembre, sobre la Llei orgànica 15/2015, de 16 d’octubre, de reforma de
la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, per a l’execució de les resolucions del
Tribunal Constitucional com a garantia de l’estat de dret
7.- Dictamen 2/2017, de 2 de març, sobre el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017
1.8 Comunicacions entre el president de la Generalitat, presidents d’institucions espanyoles i
líders europeus
1.- Carta, de 26 de juliol de 2013, del president de la Generalitat, Sr. Artur Mas, al president del Govern
d’Espanya, Sr. Mariano Rajoy, per plantejar la necessitat de dialogar per celebrar una consulta al poble català
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2.- Carta, de 14 de setembre de 2013, del president del Govern d’Espanya, Sr. Mariano Rajoy, al president de
la Generalitat, Sr. Artur Mas, per donar resposta a la carta de 26 de juliol de 2013
3.- Model de carta del president de la Generalitat, Sr. Artur Mas, adreçada a líders europeus –en aquest cas,
carta de 20 de desembre de 2013, adreçada a la Sra. Angela Merkel, cancellera de la República Federal
Alemanya–, per informar de la consulta al poble català de 9 de novembre de 2014
4.- Carta, de 7 de gener de 2014, del president de la Comissió Europea, Sr. José Manuel Durão Barroso, per
respondre a la carta de 20 de desembre de 2013 que li havia adreçat el president de la Generalitat, Sr. Artur Mas
5.- Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya 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 futur polític del nostre país
6.- Carta, de 25 de maig de 2017, del President del Govern d’Espanya, Sr. Mariano Rajoy, al President de la
Generalitat, Sr. Carles Puigdemont, donant resposta a la sol·licitud formulada en l’Acord GOV/69/2017, de
23 de maig
7.- Carta, de 29 de maig de 2017, del President de la Generalitat, Sr. Carles Puigdemont, al President de la
Comissió de Venècia
8.- Carta, de 2 de juny de 2017, del President de la Comissió de Venècia, Sr. Gianni Buquicchio, donant
resposta a la Carta de 29 de maig de 2017, del President de la Generalitat
9.- Carta de 16 de juny de 2017, del President de la Generalitat, Sr. Carles Puigdemont, a la Presidenta del
Congrés dels Diputats, sol·licitant la celebració d’un debat per explicar les raons per les quals s’ha arribat a
la situació actual de convocatòria d’un referèndum per al dia 1 d’octubre de 2017
10.- Comunicat de 16 de juny de 2017, del Govern espanyol, en què es valora la petició continguda en la
Carta de 16 de juny de 2017 del President de la Generalitat
1.9 Declaració institucional del President de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 2017,
en què anuncia la celebració d’un referèndum sobre la independència de Catalunya, per al dia 1
d’octubre de 2017, i la pregunta que s’hi formularà
2. Actuacions impulsades per les institucions estatals
2.1 Processos constitucionals
2.1.1 Resolucions adoptades pel Parlament de Catalunya
2.1.1.1 Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret
a decidir del poble de Catalunya (23.10.2013)

1.- Sentència del Tribunal Constitucional (STC) 42/2014, de 25 de març. Impugnació de disposicions
autonòmiques (títol V de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional) núm. 1389-2013, promoguda per
l’advocat de l’Estat, en representació del Govern, contra la Resolució del Parlament de Catalunya 5/X, de 23
de gener de 2013, per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya.
2.1.1.2 Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 (09.11.2015)

1.- Interlocutòria del Tribunal Constitucional 189/2015, de 5 de novembre. Recurs d’empara núm. 6205-2015.
Denega la suspensió en el recurs d’empara núm. 6205-2015, promogut pels diputats del Grup Parlamentari
de Ciutadans en el Parlament de Catalunya respecte dels acords de la Mesa de la cambra que van admetre a
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tràmit la Proposta de resolució sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats
electorals.
2.- Interlocutòria del Tribunal Constitucional 190/2015, de 5 de novembre. Recurs d’empara núm. 62072015. Denega la suspensió en el recurs d’empara núm. 6207-2015, promogut pels diputats del Parlament
de Catalunya elegits per les llistes del Partit Popular respecte dels acords de la Mesa de la cambra que van
admetre a tràmit la Proposta de resolució sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència
dels resultats electorals.
3.- STC 259/2015, de 2 de desembre. Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V de la Llei orgànica
del Tribunal Constitucional) núm. 6330-2015, promoguda per l’advocat de l’Estat, en representació del
Govern de la Nació, contra la Resolució del Parlament de Catalunya 1/XI, de 9 de novembre de 2015, sobre
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015.
4.- STC 107/2016, de 7 de juny. Recurs d’empara núm. 6205-2015. Promogut pels diputats del Grup
Parlamentari de Ciutadans en el Parlament de Catalunya respecte dels acords adoptats per la Mesa de la
cambra en relació amb l’admissió a tràmit d’una proposta de resolució sobre l’inici del procés polític a
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals.
5.- STC 108/2016, de 7 de juny. Recurs d’empara núm. 6206-2015. Promogut pels diputats del Grup
Parlamentari Socialista del Parlament de Catalunya respecte dels acords adoptats per la Mesa de la cambra
en relació amb l’admissió a tràmit d’una proposta de resolució sobre l’inici del procés polític a Catalunya
com a conseqüència dels resultats electorals.
6.- STC 109/2016, de 7 de juny. Recurs d’empara núm. 6207-2015. Promogut pels diputats del Parlament
de Catalunya elegits en les llistes electorals del Partit Popular en relació amb diversos acords de la Mesa de
la cambra en relació amb l’admissió a tràmit d’una proposta de resolució sobre l’inici del procés polític a
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals.
2.1.1.3 Resolucions relatives a la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
1.- Interlocutòria del Tribunal Constitucional 141/2016, de 19 de juliol. Impugnació de disposicions
autonòmiques núm. 6330-2015. Estima l’incident d’execució de la Sentència 259/2015, de 2 de desembre,
dictada en la impugnació de disposicions autonòmiques núm. 6330-2015, promogut pel Govern de la
Nació en relació amb la Resolució 5/XI del Parlament de Catalunya, de 20 de gener de 2016, de creació de
comissions parlamentàries (creació de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent).
2.- Interlocutòria del Tribunal Constitucional 170/2016, de 6 d’octubre. Impugnació de disposicions
autonòmiques núm. 6330-2015. Estima l’incident d’execució de la Sentència 259/2015, de 2 de desembre, i
la Interlocutòria 141/2016, de 19 de juliol, promogut pel Govern de la Nació en relació amb la Resolució del
Parlament de Catalunya 263/XI, de 27 de juliol de 2016, per la qual es ratifica l’informe i les conclusions de
la Comissió d’Estudi del Procés Constituent.
2.1.1.4 Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern
(06.10.2016)

1.- Interlocutòria del Tribunal Constitucional 24/2017, de 14 de febrer. Impugnació de disposicions
autonòmiques núm. 330-2015. Estima l’incident d’execució de la Sentència 259/2015, de 2 de desembre,
com també la Interlocutòria 141/2016, de 19 de juliol, i la Interlocutòria 170/2016, de 6 d’octubre, plantejat
pel Govern de la Nació en relació amb la Resolució del Parlament de Catalunya 306/XI, de 6 d’octubre de
2016, sobre l’orientació política general del Govern.
2.1.2 Consultes referendàries
2.1.2.1 Llei del Parlament de Catalunya 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum
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1.- Interlocutòria del Tribunal Constitucional 87/2011, de 9 de juny. Recurs d’inconstitucionalitat núm.
8912-2010. Aixeca la suspensió en el recurs d’inconstitucionalitat núm. 8912-2010, interposat pel president
del Govern en relació amb la Llei de Catalunya 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de
referèndum.
2.- STC 51/2017, de 10 de maig. Recurs d’inconstitucionalitat núm. 8912-2010, interposat pel president del
Govern contra els articles 1 a 30, 43 i 45 de la Llei de Catalunya 4/2010, de 17 de març, de consultes populars
per via de referèndum.
2.1.3 Consultes no referendàries
2.1.3.1 Llei del Parlament de Catalunya 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries
i d’altres formes de participació ciutadana

1.- Interlocutòria del Tribunal Constitucional 237/2014, de 9 d’octubre. Inadmet una recusació en el recurs
d’inconstitucionalitat núm. 5829-2014, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes
de la Llei del Parlament de Catalunya 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i
d’altres formes de participació ciutadana.
2.- Interlocutòria del Tribunal Constitucional 238/2014, de 9 d’octubre. Inadmet una recusació en el recurs
d’inconstitucionalitat núm. 5829-2014, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes
de la Llei del Parlament de Catalunya 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i
d’altres formes de participació ciutadana.
3.- STC 31/2015, de 25 de febrer. Recurs d’inconstitucionalitat núm. 5829-2014, interposat pel president del
Govern de la Nació, contra els articles 3 a 39, les disposicions transitòries primera i segona, i la disposició
final primera de la Llei del Parlament de Catalunya 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.
2.1.3.2 Decret 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre
el futur polític de Catalunya

1.- STC 32/2015, de 25 de febrer. Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V de la Llei orgànica del
Tribunal Constitucional) núm. 5830-2014, promoguda per l’advocat de l’Estat, en representació del Govern,
contra el Decret 129/2014, de 27 de setembre, del president de la Generalitat de Catalunya, així com els
annexos corresponents, de convocatòria de la consulta no referendària sobre el futur polític de Catalunya.
2.1.4 Procés participatiu del dia 9 de novembre de 2014
1.- Providència del Tribunal Constitucional, de 4 de novembre de 2014. Impugnació de disposicions
autonòmiques (títol V de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional) núm. 6540-2014, contra les actuacions
de la Generalitat de Catalunya relatives a la convocatòria als catalans, les catalanes i les persones residents a
Catalunya perquè manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya el dia 9 de novembre de 2014.
2.- Interlocutòria del Tribunal Constitucional 292/2014, de 2 de desembre. Impugnació de disposicions
autonòmiques núm. 6540-2014. Desestima el recurs de súplica de la representació processal de la Generalitat
en relació amb la impugnació de disposicions autonòmiques núm. 6540-2014.
3.- Interlocutòria del Tribunal Suprem, de 27 de novembre de 2014, d’inadmissió del recurs interposat per la
Generalitat, núm. 905-2014, de protecció dels drets fonamentals, contra l’Acord del Consell de Ministres de
31 d’octubre de 2014, pel qual es decideix plantejar impugnació davant el Tribunal Constitucional en relació
amb les actuacions de la Generalitat de Catalunya relatives a la convocatòria als catalans, les catalanes i les
persones residents a Catalunya perquè manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya el dia 9
de novembre de 2014 mitjançant un procés de participació ciutadana.
4.- STC 138/2015, d’11 de juny. Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V de la Llei orgànica
del Tribunal Constitucional) núm. 6540-2014, promoguda pel Govern de l’Estat, contra les actuacions de
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la Generalitat de Catalunya relatives a la convocatòria als catalans, les catalanes i les persones residents a
Catalunya perquè manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya el dia 9 de novembre de 2014.
2.1.5 Aspectes organitzatius, planificadors i d’impuls legislatiu
1.- Interlocutòria del Tribunal Constitucional 186/2015, de 3 de novembre. Conflicte positiu de competència
núm. 3808-2015. Manté la suspensió acordada en el conflicte positiu de competència núm. 3808-2015,
interposat pel Govern de l’Estat en relació amb el Decret de la Generalitat de Catalunya 16/2015, de 24 de
febrer, pel qual es crea el Comissionat per a la Transició Nacional, i contra els denominats, respectivament,
pla executiu per a la preparació de les estructures d’estat i pla d’infraestructures estratègiques, i contra les
previsions i les actuacions desenvolupades en aplicació o a l’empara del decret esmentat o dels referits plans
o coincidents amb la seva finalitat.
2.- STC 128/2016, de 7 de juliol. Recurs d’inconstitucionalitat núm. 3493-2015, interposat pel president del
Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 3/2015, d’11 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives, referents al pla director de l’Administració tributària de Catalunya,
el catàleg d’infraestructures estratègiques i el pla director dels sectors d’energia, telecomunicacions, sistemes
d’informació i transport ferroviari, l’inventari del patrimoni de les administracions públiques de Catalunya i
la creació de l’Agència Catalana de Protecció Social.
3.- STC 224/2016, de 19 de novembre. Recurs d’empara núm. 1315-2016, promogut pels diputats del Grup
Parlamentari Socialista del Parlament de Catalunya respecte dels acords de la Mesa de la cambra que van
admetre a tràmit les sol·licituds de posada en marxa de les ponències redactores conjuntes per elaborar el
text de tres proposicions de llei: de protecció social catalana, del règim jurídic català i de l’Administració
tributària catalana.
4.- STC 225/2016, de 19 de novembre. Recurs d’empara núm. 1493-2016, promogut pels diputats del Grup
Parlamentari de Ciutadans del Parlament de Catalunya respecte dels acords de la Mesa de la cambra que van
admetre a tràmit les sol·licituds de posada en marxa de les ponències redactores conjuntes per elaborar el
text de tres proposicions de llei: de protecció social catalana, del règim jurídic català i de l’Administració
tributària catalana.
5.- Providència del Tribunal Constitucional, de 4 d’abril de 2017. Recurs d’inconstitucionalitat núm. 16382017, promogut pel president del Govern de l’Estat, contra la disposició addicional quarantena, apartats 1 i 2,
de la Llei del Parlament de Catalunya 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017, i diverses partides pressupostàries relatives a processos electorals, consultes populars i processos
de participació ciutadana.
6.- Providència del Tribunal Constitucional, de 9 de maig de 2017. Recurs d’inconstitucionalitat núm. 16902017, promogut per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats,
contra la disposició addicional quarantena de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2017.
7.- STC 52/2017, de 10 de maig de 2017. Conflicte positiu de competència núm. 3808-2015, interposat pel
Govern de l’Estat en relació amb el Decret de la Generalitat de Catalunya 16/2015, de 24 de febrer, pel qual
es crea el Comissionat per a la Transició Nacional, i contra els denominats, respectivament, pla executiu per
a la preparació de les estructures d’estat i pla d’infraestructures estratègiques, i contra les previsions i les
actuacions desenvolupades en aplicació o a l’empara del decret esmentat o dels referits plans o coincidents
amb la seva finalitat.
2.2 Processos i actuacions penals
1.- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Civil i Penal) de 13 de març de 2017,
dictada en el procediment abreujat núm. 1/2016, seguit per un delicte de prevaricació administrativa i un
altre de desobediència contra el president de la Generalitat, Sr. Artur Mas, la vicepresidenta del Govern i
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consellera de Governació i Relacions Institucionals, Sra. Joana Ortega, i la consellera d’Ensenyament, Sra.
Irene Rigau.
2.- Sentència del Tribunal Suprem (Sala Penal) de 22 de març de 2017, dictada en la causa especial núm.
3/20249/2016, incoada contra el conseller de Presidència, Sr. Francesc Homs, pels delictes de desobediència
i prevaricació.
3.- Directrius del fiscal en cap de l’Audiència Nacional de 5 de novembre de 2015, en relació amb la «resolución
parlamentaria en la que se acuerde iniciar el proceso de independencia del territorio autonómico catalán».
4.- Interlocutòria de l’Audiència Nacional (Sala Penal) de 8 de febrer de 2016, que desestima el recurs
d’apel·lació formulat pel Ministeri Fiscal contra la Interlocutòria del Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de
l’Audiència Nacional, de 10 de desembre de 2015, que decretava l’arxivament de la denúncia interposada
pel Ministeri Fiscal pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i connexos en relació amb la inclusió en el
Ple municipal de Sant Cugat del Vallès de la moció d’urgència de suport a la Resolució 1/XI de l’Assemblea
Legislativa de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
5.- Querella del Ministeri Fiscal, de 19 d’octubre de 2016, contra la presidenta del Parlament de Catalunya,
per delictes de prevaricació administrativa i desobediència greu, per la inclusió en l’ordre del dia del Ple del
Parlament de Catalunya d’una votació sobre les conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent.
6.- Querella del Ministeri Fiscal, de 23 de febrer de 2017, contra la presidenta del Parlament de
Catalunya i diversos membres de la Mesa (el vicepresident primer, la secretària primera, el secretari
tercer i la secretària quarta), per delictes de prevaricació i desobediència greu, per l’admissió a votació
de dues propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris Junts pel Sí i Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent referides, respectivament, a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la
independència de Catalunya i al procés constituent català.
7.- Querella del Ministeri Fiscal, de 16 de maig de 2017, contra la consellera i el secretari general de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, de la Generalitat de Catalunya, per la possible comissió
de delictes de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics, arran de la publicació d’un anunci
pel qual es fa pública la licitació d’un acord marc per al subministrament d’urnes en les eleccions al Parlament
de Catalunya, consultes populars i altres formes de participació ciutadana.
2.3 Altres actuacions de les institucions estatals
1.- “Cataluña en España. Por la convivencia democrática”. Argumentari del Govern d’Espanya, de febrer de
2014, en relació amb el procés de Catalunya del dret a decidir
2.- Rebuig de la Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per
a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya
a) Text de la iniciativa
b) Escrit de la Secretaria d’Estat de Relacions amb les Corts, de 7 de març de 2014, en què es manifesta
el criteri del Govern d’Espanya
c) Debat i votació duts a terme al Congrés dels Diputats el 8 d’abril de 2014
d) Rebuig de la iniciativa
3.- Llei orgànica 15/2015, de 16 d’octubre, de reforma de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del
Tribunal Constitucional, per a l’execució de les resolucions del Tribunal Constitucional com a garantia de
l’estat de dret
a) Text de la llei
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b) Procediment seguit davant la Comissió de Venècia
1. Posició del Govern d’Espanya de 29 de setembre de 2016
2. Dictamen de la Comissió de Venècia adoptat en sessió plenària de 10 i 11 de març de 2017
c) Sentències del Tribunal Constitucional
1. STC 185/2016, de 3 de novembre. Recurs d’inconstitucionalitat núm. 229-2016, interposat pel
Govern Basc
2. STC 215/2016, de 15 de desembre. Recurs d’inconstitucionalitat núm. 7466-2015, interposat pel
Govern de la Generalitat de Catalunya
3 Actuacions d’institucions de la Unió Europea
3.1 Preguntes de diputats del Parlament Europeu, adreçades a la Comissió o al Consell Europeu,
amb resposta escrita
1. Cataluña: veredicto del Tribunal Constitucional
-

Pregunta E-6072/2010, de 26 de juliol de 2010, de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) i Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta, de 20 de setembre de 2010 (DO C 216 E de 22/07/2011)

2. Cataluña: veredicto del Tribunal Constitucional
-

Pregunta E-6073/2010, de 26 de juliol de 2010, de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) i Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta, de 23 d’agost de 2010, de la vicepresidenta Reding en nom de la Comissió
(DO C 216 E de 22/07/2011)

3. Possibility of secession in a Member State and impact on citizens
-

Pregunta E-007453/2012, de 25 de juliol de 2012, de Mara Bizzotto (EFD)


Resposta, de 28 d’agost de 2012, del Sr. Barroso en nom de la Comissió
(DO C 228 E, 07/08/2013)

4. Secesiones en la Unión Europea y ciudadanía europea
-

Pregunta E-008133/2012, de 17 de setembre de 2012, d’Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Ramon
Tremosa i Balcells (ALDE), Salvador Sedó i Alabart (PPE) i Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)


Resposta, de 12 de novembre de 2012, del Sr. Barroso en nom de la Comissió (DO C 308 E
de 23/10/2013)

5. El derecho de autodeterminación en la UE (el procés de Catalunya)
-

Pregunta E-008324/2012, de 21 de setembre de 2012, d’Ana Miranda (Verts/ALE), Ramon Tremosa
i Balcells (ALDE) i Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)
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Resposta conjunta, de 28 de novembre de 2012, del Sr. Barroso en nom de la Comissió.
Preguntes escrites: E-008752/12, E-008324/12 i E-009009/12 (DO C 277 E de 26/09/2013)

6. Consecuencias en el ámbito europeo de una posible salida de Catalunya de la Unión Europea
-

Pregunta E-008752/2012, de 28 de setembre de 2012, de Francisco Sosa Wagner


Resposta conjunta, de 28 de novembre de 2012, del Sr. Barroso en nom de la Comissió.
Preguntes escrites: E-008752/12, E-008324/12 i E-009009/12 (DO C 277 E de 26/09/2013)

7. Consequences of independence (el procés de Catalunya)
-

Pregunta E-009009-12, de 8 d’octubre de 2012, d’Auke Zijlstra (NI)


Resposta conjunta, de 28 de novembre de 2012, del Sr. Barroso en nom de la Comissió.
Preguntes escrites: E-008752/12, E-008324/12 i E-009009/12 (DO C 277 E de 26/09/2013)

8. Independent states and EU membership
-

Pregunta P-009756-12, de 25 d’octubre de 2012, de David Martin (S&D)


Resposta conjunta, de 3 de desembre de 2012, del Sr. Barroso en nom de la Comissió (preguntes P-009756/12 i P-009862/12)

9. El canal de televisión público Telemadrid equipara el nacionalismo catalán con Hitler y Stalin:
infracción del artículo 6 de la Directiva 2007/65/CE sobre servicios audiovisuales
-

Pregunta E-005298-13, de 14 de maig de 2013, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Ana Miranda
(Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) i Salvador Sedó i Alabart (PPE)


Resposta, de 22 de juliol de 2013, de la Sra. Kroes en nom de la Comissió

10. Avenir européen de la Catalogne
-

Pregunta E-010626-13, de 18 de setembre de 2013, de Marc Tarabella (S&D)


Resposta, de 18 de novembre de 2013, del Sr. Barroso en nom de la Comissió (DO C 206
de 02/07/2014)

11. Secesión de un Estado miembro de la UE
-

Pregunta E-011023-13, de 27 de setembre de 2013, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta, de 20 de novembre de 2013, del Sr. Barroso en nom de la Comissió (DO C 208
de 03/07/2014)

12. El derecho a decidir: desigualdad ciudadana y fragmentación de Europa
-

Pregunta E-012778-13, de 12 de novembre de 2013, de Francisco Sosa Wagner (NI)


Resposta, de 17 de gener de 2014, del Sr. Barroso en nom de la Comissió (DO C 230
de 17/07/2014)

Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017

212

Gerard Martín i Alonso
Dossier sobre el procés sobiranista de Catalunya

13. PCE/PEC. Scottish independence (aplicabilitat a Escòcia de les declaracions del president Van
Rompuy sobre una Catalunya independent i la UE)
-

Pregunta E-014182-13, de 17 de desembre de 2013, de Catherine Stihler (S&D)


Resposta de 17 de febrer de 2014 (DO C 273 de 20/08/2014)

14. PCE/PEC. Manner in which the president of the European Council performs his duties (declaracions del president del Consell Europeu sobre el procés català)
-

Pregunta P-014231-13, de 18 de desembre de 2013, de Mark Demesmaeker (Verts/ALE)


Resposta de 10 de febrer de 2014 (DO C 273, 20/08/2014)

15. Un concejal de UPyD en Madrid compara Cataluña con la Alemania nazi. Transposición de la
Decisión Marco 2008/913/JAI
-

Pregunta E-000065-14, de 7 de gener de 2014, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta conjunta, de 25 de març de 2014, de la Sra. Reding en nom de la Comissió. Preguntes: E-000087/14 i E-000065/14 (DO C 288 de 28/08/2014)

16. Democracia en España: un concejal del PP catalán equipara ETA con la Vía Catalana y Artur
Mas. Transposición de la Decisión Marco 2008/913/JAI
-

Pregunta E-000087-14, de 7 de gener de 2014, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta conjunta, de 25 de març de 2014, de la Sra. Reding en nom de la Comissió. Preguntes: E-000087/14 i E-000065/14 (DO C 288 de 28/08/2014)

17. Hipotética acción militar en España
-

Pregunta E-000266-14, de 13 de gener de 2014, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta, de 14 de març de 2014, de la Sra. Reding en nom de la Comissió

18. Consecuencias de la secesión de una comunidad autónoma de España: Cataluña
-

Pregunta E-000796-14, de 27 de gener de 2014, de Francisco Sosa Wagner (NI)


Resposta, de 26 de febrer de 2014, del Sr. Barroso en nom de la Comissió (DO C 286
de 27/08/2014)

19. Desigual persecución de la incitación al odio en el Estado español (comentaris a Twitter contra
ciutadans catalans)
-

Pregunta E-001359-14, de 10 de febrer de 2014, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta, de 23 d’abril de 2014, del Sr. Hahn en nom de la Comissió (DO C 307 de 10/09/2014)

20. Catalonia’s independence from Spain
-

Pregunta E-001458-14, d’11 de febrer de 2014, de David Casa (PPE)
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Resposta, de 20 de març de 2014, del Sr. Barroso en nom de la Comissió (DO C 307
de 10/09/2014)

21. Existencia de definidas «líneas rojas» en los sistemas democráticos (declaracions de la vicepresidenta de la Comissió Europea, Sra. Viviane Reding, sobre la independència de Catalunya)
-

Pregunta E-002161-14, de 25 de febrer de 2014, de Francisco Sosa Wagner (NI)


Resposta, d’1 d’abril de 2014, de la Sra. Reding en nom de la Comissió



Observacions de la vicepresidenta Reding durant la sessió núm. 45 dels Diàlegs amb Ciutadans que va tenir lloc a Catalunya el 23 de febrer de 2014

22. Plans to hold referendums on independence in some EU regions
-

Pregunta E-004460-14, de 10 d’abril de 2014, d’Elena Băsescu (PPE)


Resposta, de 16 de maig de 2014, del Sr. Barroso en nom de la Comissió (DO C 377 de
23/10/2014)

23. Profundización de la democracia (sol·licitud del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats d’autorització per organitzar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya)
-

Pregunta E-004860-14, de 16 d’abril de 2014, d’Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE) i Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)


Resposta, de 5 de juny de 2014, de la Sra. Reding en nom de la Comissió (DO C 402
de 13/11/2014)

24. Hipotética acción militar en el Estado español
-

Pregunta E-005699-14, de 9 de juliol de 2014, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta, de 10 d’octubre de 2014, del Sr. Barroso en nom de la Comissió

25. PCE/PEC. Declaraciones sobre el futuro político de Cataluña (declaracions del president del
Consell Europeu, Herman Van Rompuy)
-

Pregunta P-007380-14, de 30 de setembre de 2014, d’Ernest Maragall (Verts/ALE) i Josep-Maria
Terricabras (Verts/ALE)


Resposta de 19 de gener de 2015

26. Apología de regímenes autoritarios en el Estado español (amenaces contra polítics catalans)
-

Pregunta E-008045-14, de 16 d’octubre de 2014, de Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)


Resposta, de 16 de desembre de 2014, de la Sra. Jourová en nom de la Comissió

27. Comparación del proceso de referéndum catalán con el nazismo
-

Pregunta P-008213-14, de 22 de octubre de 2014, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
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Resposta, de 17 de febrer de 2015, de la Sra. Jourová en nom de la Comissió

28. Filtraciones de información falsa contra Artur Mas, presidente de Catalunya, y Xavier Trias,
alcalde de Barcelona, por parte del Ministerio del Interior del Estado español
-

Pregunta E-008895-14, de 7 de novembre de 2014, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta, de 12 de març de 2015, del Sr. Moscovici en nom de la Comissió

29. Persecución política por parte del diario El Mundo contra Xavier Trias, alcalde de Barcelona.
Vulneración de la Directiva 2010/13/UE
-

Pregunta E-008896-14, de 7 de novembre de 2014, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta, d’11 de març de 2015, del Sr. Oettinger en nom de la Comissió

30. Consulta en Cataluña (procés participatiu del dia 9 de novembre de 2014)
-

Pregunta E-009058-14, d’11 de novembre de 2014, de José Blanco López (S&D)


Resposta, de 9 de febrer de 2015, del president Juncker en nom de la Comissió

31. Movimientos independentistas en el seno de la UE
-

Pregunta E-009486-14, de 19 de novembre de 2014, d’Esteban González Pons (PPE)


Resposta, de 19 de desembre de 2014, del vicepresidente Timmermans en nom de la Comissió

32. Procesos participativos en la Unión Europea (procés participatiu del dia 9 de novembre de
2014)
-

Pregunta E-009814-14, de 27 de novembre de 2014, de Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)


Resposta, de 15 de gener de 2015, del vicepresident Timmermans en nom de la Comissió

33. Nombramiento de un representante de la Generalitat de Catalunya ante la UE
-

Pregunta P-000302-15, de 13 de gener de 2015, Santiago Fisas Ayxelà (PPE)


Resposta, de 19 de març de 2015, del vicepresidente Timmermans en nom de la Comissió

34. Atentado contra la libertad de expresión del juez Santiago Vidal
-

Pregunta E-000671-15, de 19 de gener de 2015, de Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)


Resposta, de 6 de maig de 2015, de la Sra. Jourová en nom de la Comissió

35. Declaración unilateral de independencia de Cataluña
-

Pregunta E-011776-15 de 21 de juliol de 2015 de Santiago Fisas Ayxelà (PPE)


Resposta, de 21 de setembre de 2015, del president Juncker en nom de la Comissió
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36. Pregunta sobre las respuestas parlamentarias por escrito (discordança entre les versions en
anglès i en castellà de la resposta de la Comissió a una pregunta parlamentària sobre la declaració unilateral d’independència de Catalunya)
-

Pregunta P-013109-15, de 25 de septiembre de 2015, de Francesc Gambús (PPE)


Resposta conjunta, de 25 de novembre de 2015, del president Juncker en nom de la Comissió. Preguntes escrites: P-013438/15 i P-013109/15

37. Manipulation of replies to written qüestions (discordança entre les versions en anglès i en castellà de la resposta de la Comissió a una pregunta parlamentària sobre la declaració unilateral
d’independència de Catalunya)
-

Pregunta P-013438-15, de 2 d’octubre de 2015, de Gerolf Annemans (ENF)


Resposta conjunta, de 25 de novembre de 2015, del president Juncker en nom de la Comissió. Preguntes escrites: P-013438/15 i P-013109/15

38. Investigación oficial sobre la posible manipulación de una respuesta de la Comisión Europea
relativa a Cataluña cinco días antes de las elecciones catalanes (discordança entre les versions
en anglès i en castellà de la resposta de la Comissió a una pregunta parlamentària sobre la
declaració unilateral d’independència de Catalunya)
-

Pregunta P-013535-15, de 7 d’octubre de 2015, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta, de 18 de desembre de 2015, del president Juncker en nom de la Comissió

39. Defensora del Pueblo Europeo (manifestacions de la Defensora en el sentit que les declaracions
dels membres de les institucions comunitàries sobre la independència de Catalunya només
reflecteixen la seva opinió personal)
-

Pregunta P-014013-15, de 21 d’octubre de 2015, de Santiago Fisas Ayxelà (PPE)


Resposta, de 25 de novembre de 2015, del president Juncker en nom de la Comissió

40. Ataque a la independencia judicial (concentració davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en suport al president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau)
-

Pregunta E-014177-15, de 28 de octubre de 2015, de Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), Fernando
Maura Barandiarán (ALDE) i Javier Nart (ALDE)


Resposta, de 18 de febrer de 2016, de la Sra. Jourová en nom de la Comissió

41. Resolución del Parlamento de Cataluña (resolució que té per objecte declarar l’inici del procés
de creació d’una república independent de Catalunya)
-

Pregunta E-014486-15, de 5 de novembre de 2015, de Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE)


Resposta, de 9 de març de 2016, del president Juncker en nom de la Comissió

42. España: Falta de independencia del poder judicial según el Consejo de Europa (Informe del
Grup d’Estats contra la Corrupció –segons el qual Espanya no compleix els estàndards d’independència judicial– i processos judicials iniciats contra polítics independentistes catalans)
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-

Pregunta E-007699-16, de 12 d’octubre de 2016, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta, de 15 de desembre de 2016, de la Sra. Jourová en nom de la Comissió

43. Respeto a los derechos fundamentales y el estado de derecho en España (processos judicials
contra Joan Coma, regidor de Vic –per unes declaracions en un ple municipal–, i Santiago
Espot –per una acció de protesta en un acte esportiu–)
-

Pregunta P-008355-16, de 4 de novembre de 2016, de Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) i Ramon
Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta, d’11 de gener de 2017, de la Sra. Jourová en nom de la Comissió

44. Independencia judicial en el Estado español (detenció de Montserrat Venturós, alcaldessa de
Berga)
-

Pregunta E-008428-16, de 8 de novembre de 2016, de Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Ernest
Maragall (Verts/ALE ), Ernest Urtasun (Verts/ALE) i Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)


Resposta, de 17 de febrer de 2017, de la Sra. Jourová en nom de la Comissió

45. Resolución del Parlamento regional de Cataluña (España) que contraviene el principio de cooperación leal entre estados miembros y el mercado único europeo (resolució en què es demana
que part del departament francès dels Pirineus Orientals gaudeixi del dret d’autodeterminació)
-

Pregunta E-008495-16, de 10 de novembre de 2016, d’Enrique Calvet Chambon (ALDE), Javier
Nart (ALDE), Carolina Punset (ALDE), María Teresa Giménez Barbat (ALDE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) i Luis de Grandes Pascual (PPE)


Resposta, de 14 de març de 2017, del president Juncker en nom de la Comissió

46. Registro de Transparencia de la Unión. La ANC, asociación cuyos objetivos violan el artículo
4, apartado 2, del TUE
-

Pregunta E-008663-16, de 18 de novembre de 2016, d’Enrique Calvet Chambon (ALDE), Santiago
Fisas Ayxelà (PPE), María Teresa Giménez Barbat (ALDE) i Javier Nart (ALDE)


Resposta, de 10 de febrer de 2017, del primer vicepresident Timmermans en nom de la
Comissió

47. Detenciones de cargos públicos catalanes (Joan Coma –regidor de l’Ajuntament de Vic– i
Montserrat Venturós –alcaldessa de Berga–)
-

Pregunta E-000016-17, de 3 de gener de 2017, de Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)


Resposta, de 22 de març de 2017, de la Sra. Jourová en nom de la Comissió

48. Ministro del Interior español comprometido en escándalo conspirativo (reunió entre el ministre de l’Interior espanyol i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya)
-

Pregunta E-000063-17, de 10 de gener de 2017, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Josep-Maria
Terricabras (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Javi López (S&D), Francesc Gambús (PPE),
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Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Bodil Valero (Verts/ALE),
Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) i Bart Staes (Verts/ALE)


Resposta, de 19 d’abril de 2017, del Sr. Avramopoulos en nom de la Comissió

49. Televisió de Catalunya y manipulación ideológica de los niños (Cavalcada dels Reis d’Orient
de Vic i símbols independentistes)
-

Pregunta E-000065-17, de 10 de gener de 2017, de María Teresa Giménez Barbat (ALDE)


Resposta, de 2 de març de 2017, del vicepresident Ansip en nom de la Comissió

50. Inscripción de la Asociación Independentista Soberanía y Justicia en el Registro de Transparencia de la Unión
-

Pregunta E-000108-17, d’11 de gener de 2017, d’Enrique Calvet Chambon (ALDE), Santiago Fisas
Ayxelà (PPE), Javier Nart (ALDE) i María Teresa Giménez Barbat (ALDE)


Resposta, de 21 de març, de 2017, del vicepresident Timmermans en nom de la Comissió

51. El proceso separatista catalán y el incumplimiento sistemático de la ley en España
-

Pregunta E-000925-17, de 9 de febrer de 2017, d’Enrique Calvet Chambon (ALDE) i Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE)


Pendent de resposta

52. Aplicación uniforme del marco de la UE para reforzar el estado de derecho en todos los estados
miembros y la independencia judicial. Informe de la Comisión de Venecia sobre el Tribunal
Constitucional de España
-

Pregunta E-001837-17, de 20 de març de 2017, de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Ivan Jakovčić
(ALDE), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Matt Carthy (GUE/NGL) i Jordi Solé (Verts/ALE)


Pendent de resposta

53. Raül Romeva tilda de falangistas a 15.000 manifestantes en Barcelona
-

Pregunta E-002066-17, de 27 de març de 2017, de Javier Nart (ALDE), Carolina Punset (ALDE) i
María Teresa Giménez Barbat (ALDE)


Pendent de resposta

54. Posición de la Comisión ante la posible declaración unilateral de independencia en Cataluña
-

Pregunta E-003486-17, de 23 de maig de 2017, de Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

▪

Pendent de resposta

3.2 Iniciatives ciutadanes europees
1. Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva
(1.04.2012) (Objeto: Garantizar la soberanía ciudadana europea en los actos de reconocimiento de la
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sucesión como miembro de la Unión Europea de un nuevo estado surgido de la secesión democrática
de otro estado miembro de la Unión Europea)
-

Resposta denegatòria de la Comissió

2. Enforcing selfdetermination Human Right in the EU (4.12.2012) (Objeto: Proposal for an EU accommodation of the selfdetermination human right)
-

Resposta denegatòria de la Comissió

3.3 Comitè de les Regions
-

Dictamen del Comité de las Regiones. La descentralización en la Unión Europea y el lugar del
autogobierno local y regional en la elaboración y ejecución de las políticas de la UE (DO C 139 de
17/05/2013) (vegeu-ne els punts 59 a 64: Descentralización y movimientos independentistas)
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Boix Palop, Andrés. «Cataluña y la rigidez constitucional». El Cronista del Estado Social y Democrático de
Derecho, núm. 65 (2017), p. 62-77.
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