
 
  

 

El dret de petició 

El dret de petició és un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29) i 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 29.5è), i  està regulat per la Llei orgànica 4/2001. 

Mitjançant aquest dret, qualsevol persona natural o jurídica, prescindint de la seva 
nacionalitat, ja sigui individualment o col·lectivament, pot adreçar-se a qualsevol institució 
pública,  administració o autoritat, per tal de fer peticions sobre qualsevol assumpte o matèria 
que puguin afectar exclusivament el peticionari o siguin d’interès col·lectiu o general. 

Una de les possibilitats previstes legalment és l’exercici d’aquest dret davant el Parlament de 
Catalunya, d’acord amb l’article 60 del reglament que regula aquesta institució. 

 

El dret de lliure determinació 

El dret de lliure determinació és un dret fonamental i universal que tenen tots els pobles, 
d’acord amb la Carta de les Nacions Unides de 1945 (arts. 1er i 55è), i amb l’article 1er dels 
Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics i dels Drets Econòmics, Socials i Culturals , 
aprovats per l’Assemblea de les Nacions Unides el 16-12-1966 i vigents a Espanya des de 1977. 

En virtut d’aquest dret, els pobles determinen lliurement el seu estatut polític i procuren el seu 
desenvolupament econòmic, social i cultural. El dret de lliure determinació és un dret personal 
d’exercici individual que necessita que sigui exercit per una àmplia majoria de la població per 
tal que tingui conseqüències polítiques i jurídiques. 

Aquest dret es pot exercir mitjançant qualsevol manifestació democràtica de la voluntat 
popular: eleccions, consultes, iniciatives legislatives populars, manifestacions..., i també per la 
via del DRET DE PETICIÓ. 

 

Exercici del dret de petició 

El dret de petició s’exerceix mitjançant un escrit o qualsevol altre mitjà, fins i tot de caràcter 
electrònic, que permeti acreditar-ne l’autenticitat, on hi ha de constar la identitat del 
sol·licitant, la seva nacionalitat, si és estranger, allò que es demana, el destinatari de la petició i 
un lloc o mitjà per rebre les notificacions. La petició ha d’anar signada i els peticionaris poden 
exigir la confidencialitat de les seves dades. Poden signar-la tots els ciutadans majors de 16 
anys i també els estrangers. 

 

 

 



 
  

 

El dret de petició davant el Parlament de Catalunya 

La butlleta adjuntada conté tots aquets requisits i té per finalitat demanar al Parlament de 
Catalunya que dugui a terme totes les iniciatives polítiques per tal que es pugui celebrar, no 
més tard del 31 de maig de 2014, una consulta democràticament i políticament vinculant en la 
que es pregunti als ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui una estat 
independent, i en el cas que això no sigui possible perquè l’Estat espanyol no permeti, 
impedeixi, o dilati la celebració d’una consulta vinculant o unes eleccions plebiscitàries, o no 
en reconegui els resultats, volem que aquesta PETICIÓ sigui entesa com una manifestació lliure 
d’una voluntat favorable (“VOT”) perquè els representants electes del poble de Catalunya 
DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, d’acord amb el dret internacional, com a molt 
tard l’11 de setembre de 2014. 

 

La declaració d’independència no vulnera el dret internacional 

A petició de l’Assemblea General de les Nacions Unides, el Tribunal Internacional de Justícia de 
la Haia va concloure que una declaració unilateral d’independència no vulnera cap norma 
aplicable del dret internacional (Opinió consultiva de 26 de juliol de 2010). 

Per tant, una de les possibilitats de l’exercici del dret de la lliure determinació dels pobles és 
mitjançant la declaració d’independència per part dels representants electes del poble que es 
vol autodeterminar. 
 
El camí que ha iniciat el poble de Catalunya vol, primer de tot, esgotar totes les iniciatives 
polítiques amb l’Estat espanyol per tal que es pugui celebrar una consulta democràtica i 
políticament vinculant en la que es pregunti als ciutadans de Catalunya si volen o no que 
Catalunya esdevingui un estat independent. Però posat cas que això no fora possible, el 
ciutadà té el dret de demanar que els seus representants electes facin una pas més i declarin la 
independència de Catalunya, ja que no hi ha cap norma del dret internacional que ho 
impedeixi. 
 

Tramitació del dret de petició 

L’exercici del dret de petició no pot derivar en cap perjudici per al peticionari/ària ja que els 
mecanismes democràtics permetent que tot es pugui demanar, analitzar i debatre en llibertat.  

Serà el Parlament de Catalunya, mitjançant la Comissió de Peticions, el que haurà de donar 
tràmit a les peticions que es presentin i notificar-ne la contesta en el termini de tres mesos des 
de la seva presentació. 

 



 
  

 

Recollida de signatures 

L’ANC es presenta com a dipositària de les butlletes que els ciutadans signin en exercici del seu 
dret de petició per tal de presentar-les conjuntament al Parlament de Catalunya i/o als 
organismes, institucions i/o tribunals internacionals, i/o als representants electes del poble de 
Catalunya. 

La recollida es farà per tot Catalunya durant els propers mesos per tal d’aconseguir el major 
nombre possible de butlletes. Els responsables de l’ANC faran les comprovacions de les dades 
personals i s’encarregaran d’incorporar-les a un fitxer que restarà sota la protecció de la Llei 
orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, per tal de poder exercir, si fos 
el cas, els drets de rectificació o cancel·lació.  

De la butlleta signada se’n lliurarà un comprovant i l’original es dipositarà en una urna a fi i 
efecte que quedi sotmesa a la privacitat esmentada. 

 

Eines per a l’Estat. De Catalunya al Món 

‘Signa un “Vot” per la independència’ forma part de la campanya ‘Eines per a l’Estat’, que 
engloba també la iniciativa ‘De Catalunya al Món’. L’esmentada iniciativa pretén explicar a tot 
el Món les raons per les que Catalunya té la necessitat i el dret de esdevenir independent amb 
el suport de totes les signatures que s’aconsegueixin. 

 

Consideracions finals 

a. El Dret de Petició és un dret fonamental. 

b. No ha estat utilitzat fins ara. 

c. Representa l’exercici de la Democràcia Directa en el seu estat més pur. 

d. El pot exercir qualsevol ciutadà, no és necessari que sigui català, pot ser espanyol, 

europeu i de qualsevol país del Món. 

e. No necessita cap fonamentació jurídica. 

f. De manera simbòlica es fa constar com un vot afirmatiu en el cas de que no es celebri 

el “referèndum” . 

g. Les dades dels signants estan protegides i són confidencials per l’Estatut i per Llei 

Orgànica . 

h. És a la vegada un recolzament i una pressió pels nostres polítics. 


