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El Parlament de Catalunya 
ha aprovat la declaració de sobirania 
del poble de Catalunya

EN EL PRIMER PLE DE LA LEGISLATURA EL PLE DEL PARLAMENT 
HA APROVAT PER 85 VOTS A FAVOR, 41 EN CONTRA I 2 ABSTENCIONS 
LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA

PAÏSOS QUE HAN APROVAT DECLARACIONS DE SOBIRANIA 
PER REFERMAR EL SEU CARÀCTER NACIONAL DAVANT DEL MÓN

Amb posterioritat va esdevenir un estat independent

República Turca del Nord de Xipre 1983 
Estònia 1988

Eslovènia 1990
Letònia 1990

Lituània 1990
Tatarstan 1990

Ucraïna 1990 
Abkhàsia 1988
Moldàvia 1990
Bòsnia i Hercegovina 1991
Eslovàquia 1992
Montenegro 1992

SOBIRANIA
El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter 
de subjecte polític i jurídic sobirà.

LEGITIMITAT DEMOCRàTICA
El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic 
i garantirà especialment la pluralitat i el respecte de totes les opcions, 
per mitjà de la deliberació i el diàleg en el si de la societat catalana, amb 
l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària 
de la voluntat popular, que serà el garant fonamental del dret a decidir.

TRANSPARèNCIA
Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població 
i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement 
adequat per a exercir el dret a decidir i perquè es promogui la seva 
participació en el procés. 

DIàLEG
Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, amb les institucions 
europees i amb el conjunt de la comunitat internacional.

COHESIÓ SOCIAL
Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada 
en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya 
com un sol poble.

EUROPEISME
Es defensaran i es promouran els principis fundacionals de la Unió 
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la 
democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els 
diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.

LEGALITAT
S’utilitzaran tots els marcs legals existents per a fer efectiu l’enfortiment 
democràtic i l’exercici del dret a decidir.

PAPER PRINCIPAL DEL PARLAMENT
El Parlament, com a institució que representa el poble de Catalunya, 
té un paper principal en aquest procés i, per tant, s’han d’acordar i 
concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin 
aquest principi.

PARTICIPACIÓ
El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips 
actius de tot aquest procés el món local i el màxim de forces polítiques, 
d’agents econòmics i socials i d’entitats culturals i cíviques de Catalunya, i 
han de concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.

El Parlament de Catalunya encoratja tots els ciutadans i ciutadanes 
a ésser protagonistes actius del procés democràtic d’exercici del dret a 
decidir del poble de Catalunya.

D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament pel poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per 
a fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir llur futur polític col·lectiu, d’acord amb 
els principis següents:

DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA
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