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Kataluniako Parlamentua
Parlamentuko mahaian
Lluís M. Corominas i Díaz, JUNTS PEL SÍren talde parlamentarioko presidenteak, Marta Rovira i Vergés, JUNTS PEL SÍren
talde parlamentarioko bozeramaileak, Mireia Boya e Busquet,
Unitat Popular-Crida Constituent kandidaturako talde parlamentarioko presidenteak, Anna Gabriel i Sabaté, Unitat Popular-Crida Constituent kandidaturako talde parlamentarioko
bozeramaileak, Kataluniako Parlamentuaren Erregelamenduaren 151. eta 152. artikuluetan ezarritakoaren arabera, Espainiako Konstituzioaren 155. artikulua Katalunian aplikatzearen
ondorioak direla eta sortutako eztabaida orokorraren ondoren,
honako ebazpen-proposamen hauek aurkezten dituzte ( 25500004/1 1).
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1. Ebazpen-proposamena
Urriaren 10ean, Junts pel Sí eta CUP-Crida Constituent-eko
parlamentuko taldeetako diputatuek, hurrengo adierazpena
sinatu zuten Kataluniako Parlamentuan:

Kataluniako ordezkarien adierazpena
Kataluniako herriari eta munduko herri guztiei:
Justizia eta giza eskubide indibidual eta kolektibo intrintsekoak, Kataluniako Errepublikaren Konstituzioaren oinarria dira,
Kataluniako legitimitate historikoari eta tradizio juridiko eta
instituzionalari zentzua ematen dieten oinarri ukaezinak.
Nazio katalanak, bere hizkuntzak eta kulturak mila urteko historia dute. Mendeetan zehar, Kataluniak autogobernua bere
osotasunean gauzatu duten erakunde propioak izan ditu, Generalitatea delarik, Kataluniaren eskubide historikoen adierazpide gorena.
Askatasun-aldietan, Kataluniako Gorteen bidez bideratu eta
Kataluniako Konstituzioetan gauzatu den parlamentarismoa
izan da erakunde horien oinarria.
Hainbat hamarkadetan Iberiar penintsulako herriekiko elkarbizitza instituzionala
zintzoki eta leialki saiatu ondoren, Kataluniak galdua eta luzaroan amestua izan den bere subiranotasun osoa berrezarri du
gaur.
1978ko Espainiako Konstituzioa onartu zenetik, Kataluniako
politikak funtsezko zeregina izan du Espainian, jarrera eredugarri, leial eta demokratikoarekin, eta estatu-zentzu sakonarekin.
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Espainiako estatuak Katalunia nazio gisa aitortzeari uko eginez
erantzun dio leialtasun horri, eta politikoa baino gehiago administratiboa eta birzentralizatze-prozesuan dagoen autonomia
mugatua eman du, baita tratamendu ekonomiko bidegabea
eta hizkuntza eta kultura-diskriminazioa ere.
Legebiltzarrak eta Kongresuak onartu eta Kataluniako herritarrek berretsitako Autonomia Estatutuak, Kataluniaren eta
Espainiaren arteko aldebiko harreman-esparru egonkor eta
iraunkor berria izan behar zuen. Baina Konstituzio Auzitegiaren
epaiak hautsi zuen akordio politikoa izan zen, eta herritarren
aldarrikapen berriak sortu ziren.
Kataluniako herritarren gehiengo handi baten eskaerak jasoz,
Kataluniako Parlamentuak, Gobernuak eta gizarte zibilak Autodeterminazio-erreferenduma egin dadin adostea eskatu
dute behin eta berriz.
Estatuko erakundeek negoziazio oro baztertu dutela, demokraziaren eta autonomiaren printzipioa urratu dutela eta
Konstituzioan dauden legezko mekanismoak alde batera utzi
dituztela ikusita, Kataluniako Generalitateak nazioarteko
zuzenbidean aitortutako autodeterminazio-eskubidea gauzatzeko erreferenduma deitu du.
Erreferenduma antolatzeak eta egiteak Kataluniako autogobernua etetea eta salbuespen egoera de facto aplikatzea
ekarri du.
Espainiako estatuak Kataluniaren aurka antolatu duen operazio militar bortitzak, askotan eta behin eta berriz, herritarren
askatasun zibil eta politikoak, Giza Eskubideen printzipioak,
eta Espainiako Estatuak sinatutako eta berretsitako nazioarteko akordioak urratu ditu.
Milaka pertsona ikertu, atxilotu, galdekatu eta espetxe-zigor
gogorrekin mehatxatu dituzte, baita haien kontra kereilak jarri
ere, horien artean komunikazio, administrazio eta gizarte zibi6
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laren sektoreekin lotutako ehunka hautetsi, kargu instituzional
eta profesional daudelarik.
Neutraltasuna mantendu, oinarrizko eskubideak babestu eta
gatazka politikoaren aurrean arbitratu beharko luketen Espainiako erakundeak, eraso horien parte eta tresna izan dira, eta
babesik gabe utzi dituzte Kataluniako herritarrak.
Prozesu demokratiko eta baketsu bat eragozteko indarkeria
eta errepresioa egon arren, Kataluniako herritar gehienek Kataluniako Errepublikaren konstituzioaren alde bozkatu dute.
Kataluniako Errepublikaren Konstituzioa, Kataluniako herritar
guztien askatasuna, segurtasuna eta bizikidetza babesteko eta
zuzenbidezko estatu eta kalitate handiagoko demokrazia baterantz aurrera egiteko beharrean oinarritzen da, Espainiako estatuak herrien autodeterminazio-eskubidea gauzatzeko duen
eragozpenari erantzuten diolarik.
Kataluniako herriak zuzenbidean sinisten du, eta legearekiko
harremana Errepublikaren giltzarrietako bat da eta izango da.
Estatu katalanak legez bete eta betearaziko ditu adierazpen
hau osatzen duten xedapen guztiak, segurtasun juridikoa eta
sinatutako akordioei eustea, Kataluniako Errepublikaren sorrera-espirituaren parte izango direla bermatzen duelarik.
Errepublikako Konstituzioak elkarrizketarako bidea zabaltzen
du. Gatazka politikoak konpontzeko modu gisa Itunaren aldeko Kataluniako tradizioari ohore eginez, akordioarekin dugun konpromisoari eusten diogu. Aldi berean, gure anaitasuna
eta elkartasuna berresten dugu munduko gainerako herriekin,
eta, bereziki, norbanakoen eta kolektiboen askatasunen alde,
hizkuntza, kultura eta eskualde euromediterraneoa partekatzen ditugunekin.
Kataluniako Errepublika aukera bat da egungo defizit demokratiko eta sozialak zuzentzeko, eta gizarte oparoagoa, justuagoa,
seguruagoa, iraunkorragoa eta solidarioagoa eraikitzeko.
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Azaldu berri den guztiaren arabera, guk, Kataluniako herriaren
ordezkari demokratikook, autodeterminazio-eskubidea askatasunez erabiliz, eta Kataluniako herritarrengandik jasotako
aginduaren arabera, Kataluniako Errepublika ERATZEN DUGU,
zuzenbidezko estatu independente, subirano, demokratiko eta
sozial gisa.
Errepublikaren Iragankortasun Juridiko eta Fundazionalari
buruzko Legea indarrean jartzea XEDATZEN DUGU.
Herritarrak oinarri dituen prozesu konstituziogile, demokratiko, transbertsal, parte-hartzaile eta loteslea HASIKO DUGU.
Espainiako estatuarekin aldez aurreko baldintzarik gabe, bi
aldeen onurarako lankidetza-erregimen bat ezartzera bideratuta egongo diren negoziazioak hasteko borondatea BERRESTEN DUGU. Negoziazioak, nahitaez, berdintasun- baldintzetan
burutu beharko dira.
Kataluniako Errepublikaren eraketaren eta Espainiako Estatuarekin negoziatzeko proposamenaren BERRI EMATEN DIEGU
nazioarteko komunitateari eta Europar Batasuneko agintariei.
Eskubide zibil eta politikoen urraketa geldiarazteko, Nazioarteko komunitateari eta Europar Batasuneko agintariei esku
hartzeko ESKATZEN DIEGU, negoziazio prozesuaren lekuko
izanez eta haren jarraipena eginez.
Herritarren eskubide sozial eta demokratikoak indartuko dituen europar proiektu bat eraikitzeko borondatea ADIERAZTEN
DUGU, bai eta Europar Batasuneko ordenamendu juridikoko
arauak eta hauek txertatzen dituen Espainiako Estatuko eta
Kataluniako autonomia-erkidegoko ordenamendu juridikoko
arauak etenik gabe eta aldebakarrez aplikatzen jarraitzeko
konpromisoa ere.
Kataluniak nazioarteko komunitatean ahalik eta azkarren integratzeko borondate argia duela BAIEZTATZEN DUGU. Estatu
8
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berriak, gaur egun bere lurraldean aplikatzen diren nazioarteko betebeharrak errespetatzeko eta Espainiako Erresumaren
parte diren nazioarteko itunekin jarraitzeko konpromisoa hartzen du.
Estatuei eta nazioarteko erakundeei Kataluniako Errepublika
estatu independente eta subirano gisa onartzeko ESKATZEN
DIEGU.
Generalitateko Gobernuari ESKATZEN DIOGU, beharrezko
neurriak har ditzala independentzia-adierazpen hau eta Errepublikaren Iragankortasun Juridiko eta Fundazionalari buruzko
Legearen aurreikuspenak erabat eraginkorrak izan daitezen.
Kataluniako Errepublikako herritar guztiei DEI EGITEN DIEGU
elkarri eman diogun askatasunaren duin egin gaitzaten eta inspirazio kolektiboak ekintzetan eta jokabideetan bihurtuko dituen Estatua eraiki dezagun.
Kataluniako herriak Urriaren 1eko Autodeterminazio Erreferendumean adierazitako agindua ONARTZEN DUGU, eta Katalunia Errepublika gisa eratutako estatu independente bihurtzen
dela adierazten dugu.

Ebazpen proposamena
Kataluniako Parlamentuak uko egin dio Espainiako Estatuko
Ministroen Kontseiluaren akordioari, eta Espainiako Konstituzioaren 155. artikuluak xedatzen duena zehazteko neurriak
proposatu dizkio Espainiako Senatuari. Proposatutako neurriek, egungo estamentu juridikoa alde batera utzita, Kataluniako
autogobernua ezabatzea dakarte. Era berean, Espainiako Estatuko gobernua Generalitateko Gobernuaren ordezko eta Kataluniako Parlamentuko zentsoretzat jotzen dute, eta neurri hori
onartezina izateaz gain, azken 40 urteetan aurrekaririk izan ez
duen demokraziaren aurkako erasoa da.
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Negoziazioa eta elkarrizketa eskaini ditugu, eta Konstituzioaren 155. artikuluarekin eta autogobernua ezabatzearekin
erantzun digute: urriaren 1ean estatuak erakutsi zuen indarraren antzeko irmotasun politikoa izan da erantzuna.
Kataluniako Parlamentuak erabaki du gobernuari eskatzea Errepublikaren Iragankortasun Juridiko eta Fundazionalaren Legea garatzeko behar diren ebazpen guztiak eman ditzala, eta,
bereziki,
•

Herritarrei Kataluniako nazionalitatea egiaztatzeko beharrezkoak diren agiriak emateko dekretuak promulgatzea, horretarako behar diren administrazio-zerbitzuak
pertsonalki eta materialki egokituz.

•

8. artikuluan eta azken xedapenetatik bigarrenean aurreikusitako kasuen arabera, Kataluniako nazionalitatea
eskuratzeko prozeduraren erregulazioa ezartzea.

•

9. artikuluarekin bat etorriz, Espainiako Gobernuarekin
nazionalitate bikoitzeko tratatu baten sinadura sustatzea.

•

12.1 artikuluarekin bat etorriz, Errepublikaren Iragankortasun Juridiko eta Fundazionalaren Legea indarrean jarri
aurretik indarrean zegoen tokiko, autonomia-erkidegoko
eta estatuko zuzenbidea egokitu, aldatu eta aplikatzeko
behar diren xedapenak ematea.

•

12.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, eskumen-arrazoiengatik Konstituzio Auzitegiak eta gainerako auzitegiek indargabetu edo eten zituzten ordenamendu juridikoen ondorengotzaren aurreko arauak berreskuratzeko eta
eraginkorrak izateko behar diren dekretuak ematea. Horretarako, arreta berezia jarri beharko da zergak eta bestelako zerga-figurak erregulatzen dituzten arau guztietan,
bai eta pobreziaren eta desberdintasun sozialaren aurka
borrokatzeko tresnak garatzen dituzten arauetan ere.
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•

Estatu eta erakunde guztien aurrean, Kataluniako Errepublikaren onarpena sustatzea.

•

Dagokion prozeduraren bidez eta 15. artikuluan xedatutakoaren arabera, indarrean jarraitu behar duten nazioarteko tratatuen zerrenda ezartzea, bai eta aplikatu behar
ez diren tratatuen zerrenda ere.

•

17. artikuluak xedatutakoaren arabera, orain arte Kataluniako administrazio orokorrari, tokiko administrazioari,
unibertsitateei, justizia-administrazioari eta Espainiako
estatuaren administrazio instituzionalari beren zerbitzuak
eman dizkieten Espainiako estatuko funtzionario eta langile guztiei, baita Kataluniako nazionalitatea izanik, Kataluniatik kanpo beren zerbitzuak ematen dituzten funtzionario eta Espainiako estatuko langileei, Kataluniako
Generalitateko Administrazioan integratzeko araubidea
ezartzea, beti ere, aipatu funtzionario eta langileek berariaz uko egiten ez badute.

•

19. artikuluan xedatutakoaren arabera, Kataluniako Errepublika zein kontratu, hitzarmen eta akordiotan subrogatu den Kataluniako Parlamentuari jakinaraztea.

•

20. artikuluan xedatutakoaren arabera, Espainiako Estatuarekin akordio bat bultzatzea IV eta V. paragrafoetan aurreikusitako langileak integratzeko eta kontratuen
subrogazioa burutzeko.

•

80, 81, 82 eta 83. artikuluetan xedatutakoaren arabera,
agintaritza fiskala, Gizarte Segurantza, aduana eta katrastroaren agintaritza egikaritzeko behar diren neurriak
hartzea , eta, hala badagokio, administrazioen artean behar diren eskualdatze-aldiak ezartzea, zerbitzu publiko
egokia bermatuz.

•

Ekonomia produktiboaren zerbitzurako garapen-banku
publiko bat sortzeko beharrezkoak diren legegintzako jarduerak eta neurriak sustatzea.
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•

Banku zentralaren eginkizunak bete eta finantza-sistemaren egonkortasuna zaindu beharko duen Banc de Catalunya sortzeko beharrezkoak diren legegintza-jarduerak eta
neurriak sustatzea.

•

Dagozkien eginkizunak bete ditzaten, gainerako agintaritza arautzaileak sortzeko beharrezkoak diren legegintza-jarduerak eta neurriak sustatzea.

•

82. artikuluan xedatutakoaren arabera, Espainiako Estatuarekin negoziazio-aldi bat irekitzea, hala badagokio,
Espainiako Erresumak bere gain hartutako ekonomia eta
finantza izaerako ondorengotza zein mailatan gauzatu behar den zehazteko.

•

20. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Kataluniako
lurralde nazionalean dauden Espainiako Estatuaren titulartasuneko ondasunen inbentario bat egitea, estatu katalanaren titulartasunaren ondorengotza gauzatzeko.

•

Espainiako Erresumako eta Kataluniako Errepublikako ordezkarien artean negoziazio-aldi bat irekitzea, aktiboak eta
pasiboak nazioartean estandarizatutako irizpideetan oinarrituta banatzeko proposamen bat egiteko, eta, hala badagokio, lortutako akordioa Kataluniako Parlamentuak onestea.

Kataluniako Parlamentuak ikerketa bat ireki du joan den urriaren
1ean Kataluniako herriak bozkatzeko duen eskubidea eragozteko
Espainiako Gobernuak eta haren menpeko erakunde eta organoek oinarrizko eskubide indibidual eta kolektiboen urraketarekin
zerikusia duten delituetan dituzten erantzukizunak zehazteko.
Ikerketa-batzorde hori parlamentu-taldeetako diputatuek eta
nazioko eta nazioarteko adituek osatuko dute, baita Iruzurraren Aurkako Bulegokoek, Greugesko Sindikatukoek, Kataluniako Abokatutzako eta giza eskubideen defentsarako erakundeetako pertsonek ere, nazioarteko erakundeak ordezkatuta
egotea bilatuko delarik.
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2. Ebazpen-proposamena
Prozesu eratzailea
Kataluniako Parlamentuak honako hau erabaki du:
Prozesu eratzailearen hasiera eta irekiera deklaratzea.
Generalitateko gobernuari eskatzea:
A) Herritarren oinarrikoa, zeharkakoa, parte-hartzailea eta
loteslea izango den prozesu konstituziogile demokratikoa
gauzatzeko eskura dituen giza baliabide, baliabide publiko,
sozial eta material guztiak berehala aktibatzea. Prozesu hori
amaitzeko, hauteskunde konstituziogileen ondorioz sortuko
den Batzar Konstituziogilean eratuta, Kataluniako Parlamentuak Errepublikaren Konstituzioa idatzi eta onartu behar du.
B) Hamabost eguneko epean, eztabaida-fase eratzailean
aholkuak emateko gizarte zibil antolatua buru duen prozesu
eratzailerako Kontseilu Aholkularia sortzea.
C) Prozesu eratzailearen fase erabakitzailea deitu, zabaldu eta
gauzatzea, horretarako sortuko den Forum Sozialean proposamen sistematizatuak jasoz. Proposamenei buruzko kontsulta
egingo zaie herritarrei, eta mandatu lotesle bat eratuko da Parlamentuarentzat, horretarako egingo diren hauteskundeetatik
aterako den Batzar Konstituziogilean eratua egongo den Parlamentuarentzat alegia.
D) Prozesu eratzailearen fase guztiak amaitu ondoren, hauteskunde eratzaileetarako deialdia egitea.
Hilabeteko epean, prozesu eratzailearen Plataforma Sustatzailea edo prozesu eratzailerako Itun Nazionala osatzeko eragile
zibil eta sozial guztiak adoretzea.
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Hamabost eguneko epean, prozesu eratzailearen jarraipena
egiteko parlamentu-batzordea eratzea, plataforma sustatzailearen zeregina babesteko, bere lanak hedatu, hura garatu eta
ondorioak ateratzeko legez zehaztutako sei hileko epea betetzen dela bermatuz.
Udalak, tokiko esparrutik, eztabaida eratzaileak burutzera
bultzatzea, gizarte zibilaren parte-hartzea sustatuz eta herritarren eztabaida behar bezala garatzeko beharrezkoak diren
baliabideak eta espazioak erraztuz.
Palau del Parlament, 2017ko urriaren 27a.
Lluís M. Corominas i Díaz
JS talde parlamentarioko presidentea
Marta Rovira i Vergés
JS talde parlamentarioko bozeramailea
Mireia Boya e Busquet
CUP-CC talde parlamentarioko presidentea
Anna Gabriel i Sabaté
CUP-CC talde parlamentarioko bozeramailea
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