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PRESENTACIÓ 
 

El Pacte està previst com un acord transcendent entre societat civil i partits polítics d’obediència 
nacional que té la finalitat d’assolir l’Estat propi per al Poble català, per vies legals i democràtiques, 
a l’empara del Dret internacional el qual reconeix a tots els pobles la condició de sobirania. Es va 
començar a proposar als partits del Principat l’estiu de 2010 abans de les eleccions autonòmiques. 
 

A l’escriptura es considerava que el Govern i el Parlament de Catalunya no estan facultats en 
l’ordenament constitucional espanyol -i en conseqüència tampoc en Dret internacional- per a 
gestionar un procés de secessió. El text considera i preveu un procediment alternatiu en el cas 
d’impossibilitat d’organitzar una consulta d’autodeterminació del Poble català amb l’acord previ de 
l’Estat espanyol, i també preveu que  qualsevol iniciativa d’autodeterminació o d’independència des 
de dintre del sistema polític espanyol pot ser fàcilment neutralitzada i no reconeguda per la 
comunitat internacional en considerar-ho un afer intern espanyol, perquè, en aquell sistema, 
solament el Poble espanyol és reconegut sobirà a tot l’Estat (article 1.2 de la seva Constitució). 
 

En conseqüència, el Pacte proposa gestionar el procés en el marc legal del Dret Internacional, 
creant institucions noves fora de la jurisdicció política espanyola on l’Estat no pugui intervenir. La 
gestió i la responsabilitat del procés l’assumeixen de manera conjunta i coordinada partits polítics i 
societat civil, evitant així a la Generalitat el risc institucional de la seva implicació directa.  
 

Els partits, a més de les accions essencials del Pacte, hi assumeixen a través dels seus electes a 
les institucions del marc de la Constitució espanyola la important tasca de preservar la integritat 
material i immaterial de la Nació (nation building) a fi que l’Estat propi sigui viable al seu moment. 
 

Les entitats signatàries celebren profundament, però, el procés iniciat pel Govern i el Parlament de 
Catalunya arran de la manifestació de l’11/09/2012 i hi donen ple suport. I, mentre el procés avanci 
o assoleixi l’Estat propi, deixen en suspens els punts a) i b) del capítol V de la escriptura.  
 

Com a procediment alternatiu en cas que, malauradament, s’hi hagi de recórrer, el Pacte manté la 
seva proposta a partits d’obediència nacional i entitats de la societat civil. Amb la finalitat d’assolir 
el gruix suficient per si s’hagués d’activar aquesta via, tot donant suport al procés actualment en 
curs endegat pel Govern i el Parlament de Catalunya. 

-------------------------- 
 

Pacte obert a la signatura d’altres entitats de la societat civil  
i partits polítics d’obediència nacional 

 

Sumari de l’extracte de l’escriptura contenint la transcripció íntegra dels capítols essencials: 
CAPÍTOL II. CONDICIONS (per esdevenir part signatària del Pacte) 
CAPÍTOL IV. CONSIDERANTS 
CAPÍTOL V. CONSTATACIONS 
CAPÍTOL VI. ACORDS (i compromisos) 
 

Fases principals previstes al Capítol VI, d’acords i compromisos a dur a terme des de fora de les 
institucions regides sota la Constitució espanyola (Constitució del Poble espanyol de 1978), 
utilitzant un cens del Poble català de votants inscrits d’acord amb el Dret internacional: 
- Creació i elecció de la Cambra de Representants del Poble Català.  
- Elaborar per la Cambra de Representants una Constitució catalana prèvia a l’Estat propi i    
posar-la a votació del Poble català. Per a representar el nostre Poble com a jurídicament no 
espanyol davant la comunitat internacional, creant un afer internacional extern a l’Estat espanyol. 
- Convocatòria per la Cambra de Representants, amb observadors internacionals, de la Consulta 
formal i efectiva d’autodeterminació del Poble català per decidir si vol constituir un Estat propi. 
- En cas que el resultat de la Consulta sigui favorable a la creació de l’Estat propi, intensificar 
l’activitat diplomàtica amb la Comunitat internacional, per tal de promoure la mediació pel 
reconeixement internacional de l’Estat català. 
 

Com a annex al extracte del Pacte hi ha alguns articles de premsa que s’hi relacionen.  
Extracte, escriptura matriu completa i altres documents relacionats: http://nacio-catalana.org/pacte 
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PACTE NACIONAL PER A L’AUTODETERMINACIÓ 

Extractes de l’escriptura de formalització atorgada pel Notari  
JOAN BERNÀ I XIRGO, de Girona, el 10/11/2010 

Transcripció literal integral dels capítols següents de l’escriptura: 

CAPÍTOL II. CONDICIONS (Per ser part signant del Pacte) 
CAPÍTOL IV. CONSIDERANTS  
CAPÍTOL  V. CONSTATACIONS 
CAPÍTOL VI. ACORDS (i compromisos) 
  

CAPÍTOL II. CONDICIONS  

II.- Que ELS PARTITS i LES ENTITATS que convenen ser-ne 
Part, signant aquest Pacte declaren reunir les CONDICIONS

següents: -----------------------------------------  
a).- Són partidaris que el Poble de la Nació catalana es 

doti en els propers anys d'un Estat propi, un Estat 
democràtic i de dret, homologable amb els Estats existents a 
Europa. -------------------------------------------  

b).- Són partidaris que el Poble de la Nació catalana 
pugui exercir vàlidament en Dret internacional el seu dret a 
l'autodeterminació reconegut a tots els pobles per igual a 
la Carta de l'Organització de Nacions Unides (ONU). En 
aquest sentit recorden el text de l'article 1, paràgraf 2 de 
la Carta de l'ONU que, traduït de la seva versió en anglès 
diu: "Desenvolupar entre les nacions unes relacions 
amistoses basades en el respecte al principi de la igualtat 
de drets dels pobles i del seu dret a l'autodeterminació 
...". ---------------------------------------------  

c).- Entenen que exercir el dret a l'autodeterminació 
dels pobles, proclamat en igualtat de drets entre els pobles 
a la Carta de l'ONU, comporta el dret de decidir constituir 
un Estat propi i de promoure el reconeixement i la mediació 
de la Comunitat internacional en aquest sentit.----  



CAPÍTOL IV. CONSIDERANTS 

IV.- Que, per a la fonamentació del contingut del pacte, 
cal CONSIDERAR: -----------------------------------  

a).- Les diverses experiències a través dels anys i en 
diferents legislatures de la situació sota tutela que viu el 
Parlament de Catalunya, pres aquí com a exemple, dintre del 
marc del Dret constitucional intern de l'Estat espanyol.  

b).- L'experiència viscuda, públicament coneguda, al 
llarg del procediment per la reforma de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya entre els anys 2005 fins el present 
any 2010. -----------------------------------------  

c).- El dictamen del aleshores Consell Consultiu de la 
Generalitat de Catalunya, número 269 de 1r de setembre de 
2005, sobre la proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya, on a propòsit del primitiu article 1.1 amb la 
frase “Catalunya és una nació”, s'hi diu: "El sentit de 
nació ha de ser diferent del que la Constitució predica de 
la Nació espanyola (...) La diferència és l'atribució del 
concepte clàssic de sobirania que incorpora el terme nació a 
la Constitució.". ---------------------------------  

d).- Que en el marc constitucional de l'Estat espanyol i 
en la jurisprudència del seu Tribunal Constitucional, el 
Poble espanyol és el "titular indivís" de la sobirania a tot 
l'Estat espanyol. I que el Poble català no hi és reconegut 
i, en tot cas, és considerat com la part del sobirà Poble 
espanyol que resideix a Catalunya, però sense sobirania en 
tant que Poble català. ----------------------------  

e).- Que l'ordenament constitucional de l'Estat espanyol 
i en particular la jurisprudència del seu Tribunal 
Constitucional es basen, pel que fa a les autonomies, en el 
principi doctrinal que "autonomia no és sobirania";  

f).- Que l'article 23.1 de la Constitució Espanyola 
sobre el dret dels ciutadans a participar en els afers 
públics mitjançant eleccions periòdiques, s'ha d'entendre 
que és per participar en els afers públics del propi Estat 
espanyol, però no per crear un Estat català separat d'aquell 
Estat; --------------------------------------------  

g).- Estudis jurídics i acadèmics fets per experts d'alt 
nivell internacional han ratificat que la Carta de l'ONU va 
aportar el reconeixement en Dret internacional de la 
sobirania de tots els pobles i del seu dret a 
l'autodeterminació. -------------------------------  

h).- Diversos dictàmens del Tribunal Internacional de 
Justícia de l'ONU i estudis personals de Jutges d'aquell 
Tribunal, en el sentit que en la consulta d'autodeterminació 
d'un poble per decidir sobre la creació d'un Estat propi 
s'ha de fer la distinció entre "poble i població"; entre el 
poble sense Estat, subjecte de l'esmentat dret, i la part de 
població que es considera a si mateixa d'una nació que ja té 
Estat, part de població respecte de la qual els Jutges del 



Tribunal Internacional de Justícia consideren que no és 
subjecte del dret a l'autodeterminació. I que així es va 
procedir en la consulta d'autodeterminació del Poble de 
Timor de l'Est per separar-se d' Indonèsia i en altres 
processos de secessió supervisats per l'ONU. ------  

i).- La Llei Orgànica espanyola 5/1985 que fa 
obligatòria i d’ofici la inscripció dels ciutadans al Cens 
Electoral espanyol, el qual s'actualitza amb les dades dels 
nous electors rebudes cada mes dels padrons municipals de 
població. -----------------------------------------  

j).- El Codi electoral francès què indica que per poder 
votar, els ciutadans han de sol·licitar la seva inscripció 
al Cens Electoral. La revisió és anual i per poder votar per 
primera vegada s'ha de presentar la sol·licitud d'inscripció 
abans del 31 de desembre de l' any anterior al de la 
votació. ------------------------------------------  

k).- Les regles electorals aplicades als Estats Units 
d'Amèrica del Nord, segons les quals els ciutadans que volen 
votar han d'inscriure's al Cens d'electors cada vegada que 
hi ha eleccions en les quals vulguin votar. -------  

l).- El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
de Catalunya número 15/2010 de 6 de juliol de 2010 que, en 
els raonaments del capítol de Fonaments Jurídics, diu: "... 
en política internacional comparada els processos 
d'autodeterminació i de secessió són fenòmens 
aconstitucionals, que generalment conclouen amb processos 
constituents nous que no utilitzen els procediments 
establerts en les constitucions dels estats dissolts."  

m).- El dictamen del Tribunal Internacional de Justícia 
de l'ONU número 141 de 22 de juliol de 2010, sobre la 
declaració unilateral d'independència de Kosova que, en els 
seus paràgrafs 102 a 109, abans de decidir sobre el fons, 
conclou prèviament quina era la identitat de l'Assemblea de 
Kosova i si actuava dintre del marc constitucional en el 
qual havia estat constituïda. I, per poder decidir 
favorablement a aquella declaració d'independència, conclou 
que les persones signants de la declaració no ho feien en 
tant que membres de l'Assemblea de Kosova i que no actuaven 
des de l'interior del marc constitucional existent a Kosova. 
I diu que si haguessin actuat a l'interior del marc 
constitucional no es podria acceptar en Dret internacional 
aquella declaració d'independència. ---------------  



CAPÍTOL V. CONSTATACIONS 

V.- Que l'entitat proponent, ací representada, com a 
primera signatària, i els altres signataris que formalitzen 
el pacte, CONSTATEN: ------------------------------  

a).- Que el Parlament de Catalunya, regit dintre del 
marc de la Constitució Espanyola, no és un òrgan capacitat 
ni apropiat per organitzar l'exercici del dret a 
l'autodeterminació del Poble català per decidir, de forma 
efectiva en Dret internacional, si vol constituir un Estat 
propi. I que el mateix es pot constatar del Govern de la 
Generalitat de Catalunya i dels altres Parlaments, Corts i 
Consells que els sistemes polítics dels Estats espanyol i 
francès han establert als territoris de la Nació catalana.-- 

b).- Que el Parlament de Catalunya, regit dintre del 
marc de la Constitució espanyola, no és un òrgan capacitat 
ni apropiat per fer, de forma efectiva en Dret 
internacional, una declaració d'independència de la Nació 
catalana. I que el mateix es pot constatar del Govern de la 
Generalitat de Catalunya i dels altres Parlaments, Corts i 
Consells que els sistemes polítics dels Estats espanyol i 
francès han establert als territoris de la Nació catalana.-- 

c).- Que des del Parlament i del Govern de Catalunya es 
pot, però, si més no, legislar i prendre mesures en el 
sentit de preservar la integritat de la Nació catalana en 
els diferents aspectes i atributs materials i immaterials. 
Enfortint-la i desenvolupant-la de manera que un Estat 
català sigui viable quan arribi el moment. I que el mateix 
es pot constatar dels altres Parlaments, Corts i Consells 
que els sistemes polítics dels Estats espanyol i francès han 
establert als territoris de la Nació Catalana. I que, en 
conseqüència, és necessari que hi hagi el màxim possible 
d'elegits amb programes d'actuació en aquesta línia a 
aquests òrgans esmentats. -------------------------  

d).- Que el Poble de la Nació catalana té la voluntat 
manifesta de no renunciar a la seva sobirania ni al seu dret 
a l'autodeterminació i que ambdós li són reconeguts per la 
Carta de l'ONU i pel Dret internacional, en igualtat de 
drets amb tots els pobles. ------------------------  

e).- Que el cens electoral espanyol utilitzat en 
territori de la Nació catalana, considerada la Llei 
corresponent citada, no és un cens idoni per a la consulta 
d'autodeterminació efectiva del Poble de la Nació catalana 
d'acord amb el criteri també considerat del Tribunal 
Internacional de Justícia de l'ONU. I que, a més, aquell 
cens electoral seria, per definició constitucional 
espanyola, el cens electoral de la part de Poble espanyol 
resident a la circumscripció territorial concernida. I que, 
en conseqüència, si se'l utilitzés per a la consulta 
l'autodeterminació, es podria concloure en Dret 



internacional que en realitat no s'havia consultat al poble 
català sinó a una part minoritària del Poble espanyol.  

f).- Que el Poble de la Nació catalana haurà d'adoptar 
un Cens Electoral propi d'inscripció lliure i voluntària de 
les persones nascudes o residents en territori de la Nació 
catalana (o fills de persones amb aquesta condició) que 
vulguin votar a la consulta d'autodeterminació efectiva i 
altres votacions prèvies que s'hagin d'organitzar. I que 
s'haurà d'establir l'àmbit geogràfic administratiu a efectes 
del dret a inscriure's al Cens Electoral Català per raons de 
naixement, de descendència o de residència i el procediment 
d'inscripció a aquest Cens. -----------------------  

g).- Que el Poble de la Nació catalana, per exercir el 
seu dret a l'autodeterminació, per decidir vàlidament en 
Dret internacional si vol constituir un Estat propi, ho 
haurà de fer fora deis òrgans regits pel marc de la 
Constitució espanyola. I que, en conseqüència, s'haurà de 
dotar, en el marc de l'anomenada societat civil, d'un 
necessari nou marc institucional propi, democràtic i 
ideològicament transversal, i deis òrgans aptes per a aquest 
fi; adoptant regles i procediments democràtics propis, en 
tant que poble que emprèn el camí per constituir un Estat 
propi. --------------------------------------------  

h).- Que havent pres coneixement dels raonaments 
ressenyats dels dos dictàmens considerats, el del Consell de 
Garanties Estatutàries de Catalunya número 15/2010 de 6 de 
juliol de 2010 i el del Tribunal Internacional de Justícia 
de l'ONU número 141 de 22 de juliol de 2010, ELS PARTITS i 
LES ENTITAS que reuneixen les condicions per signar aquest 
pacte, no tindrien explicació possible ni el perdó de la 
història si no prenguessin ja, amb força i decisió, les 
mesures a l'abast per impulsar el procés unitari i 
ideològicament transversal, fora dels sistemes politics dels 
Estats espanyol i francès, en el marc de la societat civil, 
per a l'autoorganització del Poble de la Nació catalana 
perquè pugui ser reconegut com a subjecte de Dret 
internacional exercint vàlidament el dret a 
l'autodeterminació per crear l'Estat propi. -------  

i).- Que la millor i més ràpida i eficaç manera perquè 
el Poble de la Nació catalana es doti del necessari nou marc 
institucional, i dels òrgans i mitjans apropiats per 
organitzar vàlidament la consulta efectiva 
d'autodeterminació i, en cas de resultat afirmatiu, promoure 
la mediació internacional per al reconeixement de l'Estat 
català, consisteix en instaurar una franca i duradora 
col·laboració entre ELS PARTITS i LES ENTITATS, cada u des 
del seu marc d'actuació, orientada en el sentit expressat.— 



CAPÍTOL VI. ACORDS 

VI.- I tot això exposat, es formalitza l'ACORD

constitutiu del Pacte en els següents termes: -----  
1. ELS PARTITS i LES ENTITATS prenen els compromisos 

comuns següents: ----------------------------------  
1.1. Participar mitjançant delegats a la Comissió 

unitària mixta de coordinació conjunta de PARTITS i ENTITATS 
(a constituir) per establir l'ordre de les tasques i fases a 
realitzar per cada un dels dos blocs, en relació al present 
Pacte i fer-ne el seguiment. ----------------------  

1.2. Mantenir i desenvolupar les relacions 
internacionals de forma coordinada per explicar el projecte 
d'organitzar una consulta efectiva d'autodeterminació del 
Poble de la Nació catalana per decidir si vol constituir 
l'Estat català democràtic i de dret, homologable amb els 
Estats existents a Europa. Privilegiar les relacions amb 
persones i grups reconeguts per la Comunitat internacional 
com a mediadors en processos d'autodeterminació i secessió.- 

1.3. Promoure que les persones amb dret s'inscriguin al 
Cens Electoral Català per poder votar a les votacions 
prèvies i a la consulta d'autodeterminació efectiva i que 
s'organitzin amb aquest cens electoral. -----------  

2. A més dels compromisos comuns del punt 1, ELS PARTITS 
prenen els compromisos següents: ------------------  

2.1. Col·laborar estretament i de forma unitària amb LES 
ENTITATS per trobar finançament i altres recursos necessaris 
per a la creació i funcionament de les noves institucions 
democràtiques pròpiament catalanes, en el marc de 
l'anomenada societat civil, fora dels sistemes polítics dels 
Estats espanyol i francès. ------------------------  

2.2. Promoure entre els seus afiliats, militants, 
simpatitzants i votants que participin en les tasques 
empreses per LES ENTITATS en el marc del present Pacte.  

2.3. Promoure entre els seus afiliats, militants, 
simpatitzants i votants que facin contribucions financeres 
per a la creació i funcionament de les noves institucions 
democràtiques pròpiament catalanes fora dels sistemes 
polítics dels Estats espanyol i del francès. ------  

3. A més dels compromisos dels punts 1 i 2, ELS PARTITS 
que obtinguin elegits a les eleccions organitzades dintre 
del sistema polític espanyol o del francès, i els que ja 
tenen elegits en altres àmbits electorals d'aquells 
sistemes, prenen els compromisos següents: --------  

3.1. Legislar i governar, si és el cas, dintre dels 
sistemes polítics deis Estats espanyol i francès, per 
preservar la integritat de la Nació catalana, en els 
diferents aspectes i atributs materials i immaterials. 



Enfortint-la i desenvolupant-la a fi que un Estat català 
sigui possible i sigui viable quan arribi el moment.  

3.2. Promoure que els seus elegits destinin una part de 
les assignacions econòmiques corresponents als seus càrrecs 
a fer contribucions financeres per a la creació i 
funcionament de les noves institucions democràtiques 
pròpiament catalanes fora dels sistemes polítics dels Estats 
espanyol i francès. -------------------------------  

4. A més dels compromisos dels punts 1 i 2, ELS PARTITS 
que no obtinguin elegits a les eleccions organitzades dintre 
dels sistemes polítics espanyol i francès prenen el 
compromís següent: --------------------------------  

4.1. No presentar ni promoure noves propostes 
d'iniciatives populars al Parlament de Catalunya o altres 
Parlaments, Corts o Consells, quan segons el que s'ha 
constatat més amunt, aquests no estiguin capacitats pel marc 
constitucional que els regeix per dur-les a bon terme.  

5. A més dels compromisos comuns del punt 1, LES 
ENTITATS prenen els compromisos següents: ---------  

5.1. Al moment de les diferents eleccions dels sistemes 
polítics dels Estats espanyol i francès, mobilitzar els seus 
socis i afiliats per menar campanyes per evitar l’abstenció 
i el vot blanc d’electors nacionalistes o independentistes, 
cridant de manera genèrica a votar els partits o 
candidatures signants del present Pacte. ----------  

5.2. Elaborar i custodiar el Cens Electoral Català, 
d'inscripció lliure i voluntària, en principi ins-pirat en 
part en el models de França i Estats Units, per ser 
utilitzat en votacions prèvies i, arribat el moment, en la 
consulta d'autodeterminació efectiva del Poble de la Nació 
catalana sobre la creació de l'Estat català. Aquesta tasca 
administrativa podria ser confiada a la entitat Agència del 
Cens Nacional del Poble Català, que ja existeix i actua amb 
aquesta finalitat registrada des de l'any 2001, adaptant-la 
a la nova situació creada pel present Pacte. ------  

5.3. Organitzar la campanya permanent d'inscripcions al 
Cens Electoral Català. ----------------------------  

5.4. Crear la Cambra de Representants del Poble Català, 
abans denominada Assemblea Nacional Constituent, utilitzant 
el Cens Electoral Català per elegir els seus membres. 
Anunciant la votació amb una àmplia antelació a fi de deixar 
temps perquè augmenti el nombre d'inscrits al Cens. -------- 

5.5. Promoure, al si de la Cambra de Representants del 
Poble Català, la redacció de la Carta de la Nació Catalana, 
a manera de constitució prèvia a la creació de l'Estat 
català. I sotmetre-la a votació d'adopció utilitzant el Cens 
Electoral Català. Anunciant la votació amb una àmplia 
antelació a fi de deixar temps perquè augmenti el nombre 
d'inscrits al Cens Electoral Català. ----------------------- 



5.6. Organitzar, amb la col·laboració d'observadors 
reconeguts per la Comunitat internacional, la consulta 
efectiva d'autodeterminació del Poble de la Nació catalana 
per decidir si vol constituir un Estat propi. Anunciant la 
consulta amb una àmplia antelació a fi de deixar temps 
perquè augmenti el nombre d'inscrits al Cens Electoral 
Català. -------------------------------------------  

5.7. Comunicar el resultat de la consulta i, en cas que 
sigui favorable a la creació de l'Estat català, iniciar 
relacions diplomàtiques amb la Comunitat internacional per 
promoure la creació d'una força estable de mediació 
internacional orientada a la creació de l'Estat català i al 
seu reconeixement. --------------------------------  
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