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Conclusions del I Congrés per la Declaració Legal 
d’Independència de Catalunya (DLI) 

Durant els darrers anys, associacions, partits polítics, experts, recomanacions 
de líders i suports d’organismes internacionals, han treballat intensament per fer 
possible la independència de Catalunya. Tota la feina preparatòria de 10 anys ha 
estat bona i avui és més vigent que mai.

Aquests dies de celebració del I Congrés per la Declaració d’Independència 
Legal de Catalunya (DLI), hem constatat:

FET 1. Que l’octubre del 2017, al Parlament de Catalunya hi havia una majoria 
folgada de 72 diputades i diputats independentistes i que es van presentar a unes 
eleccions plebiscitàries amb el compromís d’aplicar el mandat democràtic de 
proclamar la Independència de Catalunya. Aquesta majoria absoluta de diputades i 
diputats per a la Independència es manté avui dia.

FET 2. Que el president de Catalunya va fer una Declaració d’Independència el dia 
10 d’octubre de 2017, que tot seguit va suspendre-la per donar uns dies de temps 
per a tornar a dialogar amb el Regne d’Espanya.

FET 3. Que passats disset dies, el 27 d’octubre de 2017, es va reunir el Parlament 
fent creure que anava a votar una Declaració d’Independència vinculant, és a dir, en 
forma de llei. No obstant això, el que es va portar al ple no va ser una llei vinculant, 
eren dues propostes de resolució. Una proposta de resolució és una proposició no 
de llei que serveix per a mostrar públicament una opinió majoritària del Parlament en 
relació amb un tema, o bé per a establir bases en relació amb alguna actuació de les 
administracions públiques, o bé per demanar al govern o algun dels seus membres 
dur a terme una acció concreta. Així doncs, la finalitat d’aquestes iniciatives és 
l’aprovació de textos que no tenen caràcter de llei, són declaracions d’intencions 
que no obliguen al seu compliment.

La primera proposta de resolució estava dividida en dues parts, una primera part 
que era pròpiament una declaració d’independència (proposta de resolució 1, part 
declarativa), i una segona part (proposta de Resolució 1, part resolutiva) que era 
una resolució que instava el govern a activar la llei de transitorietat jurídica i a obrir 
una comissió d’investigació sobre l’actuació policial del dia 1 d’octubre de 2017. 

La segona proposta de resolució (proposta de resolució 2) encoratjava els 
ajuntaments i els agents cívics i socials a obrir un procés constituent que hauria de 
ser emparat per una comissió parlamentària.
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En aquest punt, la presidenta del Parlament no va cridar a votar el text de la 
Declaració, que era pròpiament la declaració d’independència (proposta de resolució 
1, part declarativa), senzillament la va llegir anunciant tot seguit que aquella part del 
text no es votaria. A continuació es va votar i aprovar (per 72 vots a favor, 10 en 
contra i 2 en blanc) la part de la resolució que instava el govern a activar la llei de 
transitorietat jurídica i a obrir una comissió d’investigació (proposta de Resolució 1, 
part resolutiva). Igualment, es va votar i aprovar la segona proposta de resolució 
que, com hem dit, instava a obrir un procés constituent (proposta de Resolució 2).

Així doncs, podem concloure que la declaració d’independència no es va votar. 
Tanmateix, si s’hagués votat tampoc no hauria estat vinculant perquè, tal com s’ha 
dit, no es tractava d’una llei, es tractava d’una resolució parlamentària i només era 
una declaració d’intencions.

FET 4. Que membres del govern van reconèixer davant de mitjans de comunicació 
i a instàncies judicials que no s’havia fet cap Declaració d’Independència, atès que 
els parlamentaris eren conscients que s’escenificava una votació d’una proposició 
no de llei (resolució) que no era vinculant.

FET 5. Que hi va haver absència premeditada i deslleial al Parlament del lletrat i del 
secretari general del Parlament.

FET 6. Que finalment i en conseqüència, la Declaració no es va publicar al Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya ni al Diari Oficial de la Generalitat i que no es 
va instar a retirar la bandera espanyola de les institucions oficials, acte que hagués 
estat coherent amb la tradició quan es proclama una declaració d’independència.

FET 7. Que encara avui, membres d’aquell govern, mitjançant una associació 
que duu per nom Consell per la República, continuen defensant que la Declaració 
d’Independència es va proclamar, acceptant-la i donant per bona una Declaració 
que no es va votar, tal com s’ha explicat al fet 3, atès que només es va llegir, 
convertint el que havia de ser una Declaració d’Independència de la República 
Catalana en un acte de sedició autonòmic dins el Regne d’Espanya.

FET 8. Que el Tribunal Suprem espanyol va considerar que aquests actes constituïen 
delictes de sedició. Òbviament, si s’hagués declarat la independència de forma 
legal, aquests delictes no haurien pogut ser sentenciats com a tals per tribunals 
espanyols. Tinguem present que, en cas de fer-se una declaració d’independència 
legal, són les lleis i els tribunals internacionals els que predominen, i efectivament, 
tal com s’especifica als articles 10.2, 95.1 i 96.1 de la Constitució espanyola, el 
Regne d’Espanya els reconeix i s’hi sotmet.
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FET 9. Que el govern espanyol ha dit públicament en nombroses ocasions que no 
negociarà amb el govern de Catalunya cap fórmula il·legal per tal que el poble de 
Catalunya exerceixi el dret a l’autodeterminació. Siguem clars, per exercir el dret a 
l’autodeterminació, la llei espanyola no preveu exercir-lo mitjançant un referèndum, 
preveu exercir-lo mitjançant les mateixes convocatòries on els partits polítics poden 
presentar aquesta proposta en els seus respectius programes electorals, doncs, és 
així com el poble català es pot autodeterminar de forma legal.

Concretament, el Regne d’Espanya ha permès en dues clares ocasions que el 
president de Catalunya convoqués el poble de Catalunya a exercir el legítim dret 
a l’autodeterminació de forma legal mitjançant les convocatòries electorals del 27-
11-2015 i del 14-02-2021. Fins i tot, es dona el cas que en una ocasió ha estat el 
mateix govern espanyol, aplicant l’article 155 de la Constitució espanyola, qui ha 
forçat a la ciutadania de Catalunya a exercir aquest dret. Fou en la convocatòria 
electoral del 21-12-2017 on es va tornar a exercir d’una forma clara i evident el dret 
a l’autodeterminació de manera totalment legal i pacífica, tal com va quedar palès 
en els programes electorals d’aquella contesa electoral.

Els resultats d’aquestes consultes han permès obtenir un mandat democràtic clar 
a favor de la independència que els parlamentaris catalans no han volgut culminar 
mitjançant una Declaració Legal d’Independència.

FET 10. Que paradoxalment, encara avui en dia, són els successius governs i 
Parlament de Catalunya qui estan dilatant i incomplint el mandat democràtic del 
poble català, perquè en lloc de fer una Declaració Legal d’Independència promouen 
altres iniciatives per no exercir la seva responsabilitat com a govern i Parlament 
de Catalunya, amb intenció dilatòria i de confusió, com fou la Declaració d’octubre 
del 2017. La darrera escenificació per no fer la independència ha estat sol·licitar 
una taula de diàleg amb el govern espanyol on el govern de Catalunya proposa 
i demana poder exercir el dret a l’autodeterminació mitjançant procediments no 
legals, segons l’ordenament jurídic del Regne d’Espanya, com per exemple un 
referèndum a l’escocesa.

Paral·lelament, per a reforçar la distracció i confusió, s’ha permès i instat a 
l’escenificació de la violència mitjançant actes de desordre públic i alteració de la 
convivència, com són els talls de carreteres de forma continuada i les ocupacions 
d’espai públic d’interès general.

Mentrestant, doncs, el govern i Parlament de Catalunya segueixen    
incomprensiblement capficats a voler un referèndum pactat amb el Regne d’Espanya. 
Aquestes fórmules que s’han utilitzat i que se sol·liciten des del govern i Parlament 
de Catalunya, totes elles condueixen inevitablement al conflicte, a la judicialització 
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de la política, a la repressió de ciutadanes i ciutadans i a la frustració dels anhels 
de llibertat del poble català. Dit d’una altra manera, l’anomenat “processisme” és 
un bucle, una roda de hàmster, que condueix inevitablement a un carreró sense 
sortida aplicant la vella tàctica del conflicte permanent, per tal de dilatar i no aplicar 
el mandat democràtic dels catalans i les catalanes. En definitiva, els actuals líders 
polítics no volen fer la independència tenint les eines per a poder-la fer.

FET 11. Que no existeix en Dret Internacional cap norma que prohibeixi l’accés d’un 
Poble a la seva independència de manera pacífica i democràtica ni cap que prohibeixi 
les Declaracions Unilaterals d’Independència legals. Que si hi ha contradicció entre 
la legalitat constitucional d’un Estat i la voluntat democràtica, preval aquesta segona, 
i que en una societat democràtica, a diferència d’una dictadura, no és la Llei la que 
determina la voluntat dels ciutadans, sinó que és la voluntat dels ciutadans la que 
crea i modifica, quan sigui necessari, la legalitat vigent.

I constatats aquests fets, traslladem al conjunt del poble de 
Catalunya el convenciment que només aconseguirà la seva llibertat si 
s’uneix i es reagrupa al voltant d’un text de Declaració Legal 
d’Independència de Catalunya (DLI) com el que es proposa a 
continuació, basant-se en l’article 1 del Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), en els articles 10.2, 
95.1 i 96.1 (BOE-A-1977-10733) de la Constitució Espanyola, i en la resta de 
lleis internacionals que emparen els Drets dels pobles a l’Autodeterminació i a la 
seva Llibertat i Sobirania.

A més, el poble català ha de prendre consciència de la força que té, i ha de passar 
pàgina de les estratègies dilatòries dels que han volgut i encara diuen que volen 
assolir la independència de forma il·legal i sense força jurídica. Ells són la pedra al 
camí.

I com a cloenda volem fer un incís que facilita la comprensió del text que podeu llegir 
tot seguit a les pàgines 8 i 9 del llibre. Hi veureu en negreta els aspectes senzills 
i evidents que no va incorporar la Declaració d’octubre de 2017 i que, d’haver-ho 
fet, haguessin portat Catalunya cap a una Declaració Legal d’Independència. En 
definitiva, cap a la llibertat.

Finalment, agraïm especialment la feina i el compromís de tothom qui ha participat 
en aquest I Congrés per la Declaració Legal d’Independència (DLI) organitzat per 
Suport Civil Català, a la seva assemblea, al seu secretari, al seu vicepresident, al 
seu president, a Catalan Power Corporation i a Radiotelevisió Catalana – Primer 
Canal (www.rtv1.cat) per haver-ho fet possible.

Congressistes, 2 de gener de 2022
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El Parlament de Catalunya, reunit el dia DD/MM/AAAA en presència de la presidenta  

del president electe de Catalunya, del seu govern, del president o la presidenta del 

Parlament, de la Mesa, dels parlamentaris i les parlamentàries electes, del lletrat 

i del secretari general del Parlament, declara al poble de Catalunya i a tots els 

pobles del món que:

La nació catalana, la seva llengua i la seva cultura tenen mil anys d’història. Durant 

segles, el poble català ha estat sobirà i el parlamentarisme la columna sobre la 

qual s’han sustentat les seves institucions. Catalunya va tenir el primer parlament, 

molt abans que Anglaterra, i va tenir les primeres Nacions Unides al segle XI, a les 

Assemblees de Pau i Treva, on totes les autoritats de Catalunya es van reunir per a 

parlar de pau al món i contra les guerres.

Catalunya restaura avui la seva plena sobirania llargament anhelada, sobirania 

perduda el 1714 fruit d’una violenta ocupació militar.

En virtut del que s’acaba d’exposar, després d’anys de negociacions sobre la 

qüestió del nostre estatus polític, i vist que no és possible un resultat mútuament 

acceptable, nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el 

lliure exercici d’aquest dret d’autodeterminació, i d’acord amb el mandat democràtic 

rebut de la ciutadania de Catalunya:

ASSUMIM el mandat del poble de Catalunya i declarem que Catalunya esdevé un 

estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social, en forma de República.

DISPOSEM l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la 

República.

INICIEM el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, 

participatiu i vinculant.

AFIRMEM que Catalunya té la voluntat inequívoca d’integrar-se a la comunitat 

internacional i a respectar-ne les obligacions.

Declaració Legal d’Independència - DLI



9

FEM una crida a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la República catalana a 

fer-nos dignes de la llibertat que ens hem donat i a construir un Estat que tradueixi en 

acció i conducta les inspiracions col·lectives.

El poble de Catalunya és amant del dret, del respecte a la llei, fratern i solidari amb la 

resta de pobles del món.

La justícia i els drets humans individuals i col·lectius intrínsecs, fonaments irrenunciables 

que donen sentit a la legitimitat històrica i a la tradició jurídica i institucional de Catalunya, 

són una oportunitat per bastir una societat més democràtica i social, més pròspera, més 

justa, més segura, més sostenible, més equitativa,  més solidària i més igualitària.

Una vegada llegit i sotmès a votació la totalitat d’aquest text per part del president 

o presidenta del Parlament, el Parlament de Catalunya aprova aquesta llei vinculant 

per XXX vots a favor, YYY vots en contra, i ZZZ abstencions, insta a la baixada de 

la bandera espanyola en tots els organismes oficials dins el territori català, i a la seva 

publicació al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) i al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el qual passarà a ser a partir de la publicació 

d’aquesta llei, el Diari Oficial de l’Estat (DOE de la República Catalana).

Visca el poble de Catalunya! Visca la República Catalana!

Parlament de Catalunya, (al primer ple) DD de MM de AAAA

Signatura de la presidenta o president de Catalunya                              Signatura del president o presidenta del Parlament de Catalunya
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Espai destinat a anotar les teves vivències i emocions 
en llegir la Declaració Legal d’Independència (DLI)

Si el que acabes de llegir t’ha emocionat, et proposem que deixis escrit en aquest 
espai, el que has sentit, el que t’ha fet pensar, el que t’hagi vingut al cap. I si et ve 
de gust, ho comparteixis amb nosaltres enviant una foto del text o el propi text que 
has escrit a: 
emocions@suportcivilcatala.cat
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Espai destinat a anotar les teves propostes per al 
procés constituent, democràtic, de base ciutadana, 
transversal, participatiu i vinculant que serà 
una realitat si ens agrupem a l’entorn d’aquesta 
proposta de DLI

Si has arribat fins aquesta pàgina i et ve de gust escriure en aquest espai, vol dir 
que d’una manera evident ara sí que hi anem i que ho farem entre totes i tots, 
proclamant la Declaració Legal d’Independència (DLI) al primer ple al Parlament 
de Catalunya. Aquest espai el pots escriure a títol individual o a títol col·lectiu (en 
nom de la teva família, de les teves amigues i/o amics, dels teus veïns i veïnes del 
bloc, de la gent del teu barri, poble o ciutat, de l’associació a la qual pertanys, del 
grup de companys i companyes de feina o d’estudi, del teu grup de xarxa social, o 
senzillament del grup de persones que us heu trobat i autoconstituïts en assemblea 
voleu fer aquesta activitat...)

Finalment dir-vos que si et ve de gust o us ve de gust, també ho podeu compartir 
amb nosaltres enviant una foto del text o el propi text que has o heu escrit a: 

procesconstituent@suportcivilcatala.cat
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Dóna suport a les activitats per l’alliberament 
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