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El darrer títol de la “Llei 
de transitorietat jurídica 

i fundacional de la Repúbli-
ca” aprovada pel Parlament 
de Catalunya regula el PRO-
CÉS CONSTITUENT, el qual 
consta de tres fases succes-
sives:
 
La PRIMERA FASE és la del 
procés participatiu, polí-
ticament vinculant, que  
consta  d’un procés delibe-
ratiu sectorial i territorial i 
un  Fòrum Social Constitu-
ent, format per represen-
tants de la societat civil 
organitzada i dels partits 
polítics, amb l’objectiu de 
debatre i formular un con-
junt de preguntes a la ciu-
tadania sobre els principis i 
qüestions generals de la fu-
tura Constitució, mitjançant 
processos de participació 
ciutadana. 

La SEGONA FASE és la de 
l’Assemblea Constituent, la 
qual disposa de plens po-
ders per a redactar una pro-
posta de Constitució. Una 
vegada aprovada la propos-
ta de Constitució, s’obre la 

-
ferèndum. Una vegada la 
proposta de Constitució és 

es dissol l’Assemblea Cons-
tituent i es procedeix a con-
vocar noves eleccions.

TÍTOL VII.  
Procés constituent

Article 85. Activació i ca-
racterístiques fonamentals

Una vegada celebrat el refe-
rèndum i en cas de resultat 
favorable de l’opció indepen-
dentista, el Govern de la Ge-
neralitat activarà un procés 
constituent, democràtic, de 
base ciutadana, transversal, 
participatiu i vinculant, amb 
l’objectiu de redactar i apro-
var la Constitució de la Repú-
blica.

Article 86. Fases del procés
El procés constituent consta 
de tres fases successives: una 
primera, de procés participa-
tiu; una segona, d’eleccions 
constituents i  d’elaboració  
d’una proposta de Constitu-
ció per part de l’Assemblea 
Constituent; una tercera, de 

per mitjà d’un referèndum.
 

Article 87. 
Procés participatiu

1.El Parlament empararà les 
diferents fases del procés, 
vetllant pel desplegament 
de la fase participativa que 
tindrà lloc durant els sis 
mesos posteriors a la pro-
clamació dels resultats del 
referèndum. Aquesta consta-
rà d’un procés deliberatiu a 
nivell sectorial i territorial, 
i la subsegüent convocatòria 
d’un Fòrum Social Constitu-
ent format per representants 
de la societat civil i dels par-
tits polítics.

2.El Govern crearà un Consell 
assessor format per experts 
acadèmics, a nivell nacional 
i internacional, per tal d’as-
sessorar en la fase delibera-

tiva constituent liderat per la 
societat civil organitzada.

3.El Fòrum Social Constitu-
ent, recollint els debats de 
la fase deliberativa, ha de 
debatre i formular un con-
junt de preguntes sobre els 
principis i qüestions generals 
de la futura Constitució, que 
hauran d’ésser resoltes per 
la ciutadania mitjançant un 
procés de participació ciuta-
dana. El resultat d’aquesta 
participació ciutadana cons-
tituirà un mandat que vincu-
la políticament l’Assemblea 
constituent, la qual els arti-
cula jurídicament i, si cal, els 
harmonitza i sistematitza.

Article 88. 
L’Assemblea constituent

1.Acabat el procés participa-
tiu, el President o presidenta 
de la República dissol el Par-
lament i convoca eleccions 
constituents. L’Assemblea 
constituent es compon del 
mateix nombre de membres 
que el Parlament dissolt. 
S’elegeixen seguint el règim 
electoral ordinari.

2.L’Assemblea constituent 
disposa de plens poders per 
a redactar una proposta de 
Constitució, la qual s’ha 
d’aprovar per majoria de 
3/5 dels membres del Ple en 

-
junt del text. Si no s’asso-
leix aquesta majoria, en la 

la majoria absoluta; si no 
s’obté se segueix deliberant 
i sotmetent a votació noves 

de les decisions de l’Assem-
blea constituent, en exercici 
del poder constituent, seran 
susceptibles de control, sus-
pensió o impugnació per cap 
altre poder, jutjat o tribunal.

3. L’Assemblea constitu-
ent es regeix pel que dispo-
sa aquesta Llei i, supletòri-
ament, pel que disposa el 
Reglament del Parlament de 
Catalunya.

4.L’Assemblea constituent 
assumeix la resta de les fun-
cions, facultats i obligacions 
del Parlament, inclosa l’elec-
ció del president o presiden-
ta de la República, d’acord 
amb el que disposa aquesta 
Llei.
 

per referèndum

1.Aprovada la proposta de 
Constitució, se sotmet a rati-

2.Si la proposta de Constitu-
-

tadania, es dissol l’Assem-
blea constituent de forma 
immediata i es procedeix a 
convocar eleccions per a la 
conformació del nou sistema 
institucional establert per la 
Constitució.

3.Fins a la constitució de les 
noves institucions, la dipu-

la creació del nou entramat 
institucional i assumeix tran-
sitòriament les funcions, fa-
cultats i obligacions del Par-
lament.

El Procés Constituent
INICI en 6 mesos: Sí el resultat del Referèndum d’autodeterminació és positiu. (1 d’octubre)

1a fase: PROCÉS PARTICIPATIU 

A. Procés deliberatiu a nivell sectorial 
     i territorial
              
              - Fòrum Social Constituent
              - Consell Assessor 
               
B. Procés de participació ciutadana

2a fase: 
ELECCIONS 

CONSTITUENTS i 
PROPOSTA de 
CONSTITUCIÓ 

  A. Eleccions 
      constituents

B. L’Assemblea Consti-
tuent redacta una pro-
posta de Constitució 

3a fase: 
REFERÈNDUM 

SOBRE LA 
CONSTITUCIÓ

Eleccions legislatives

Com es preveu el 
PROCÉS CONSTITUENT 

de la nova República 
Catalana?


