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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 24/XII del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 
Espanyola a Catalunya
252-00011/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 13, 04.07.2018, DSPC-P 15

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juliol de 2018, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’aplica-
ció de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya (tram. 252-00011/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari 
Republicà.

Finalment, d’acord amb l’article 67 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya acorda crear la Comissió d’Investigació sobre l’Apli-

cació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (CIACE), i n’esta-
bleix l’objecte i el contingut dels treballs, en els termes següents: 

a) La comissió d’investigació creada per aquesta resolució té per objecte analit-
zar els efectes de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya 
en el sentit més ampli, com les causes que la van motivar, l’adequació d’aquesta apli-
cació a la legalitat, el caràcter de les mesures adoptades i les seves conseqüències i 
la valoració dels danys i les possibles responsabilitats per l’aplicació del dit article.

b) Els continguts dels treballs encomanats a la comissió d’investigació són els 
següents: 

Primer. L’anàlisi del context polític en què es va produir l’aplicació de l’article 
155, determinat pel referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017, la vaga 
general del 3 d’octubre, la repressió política per part de l’Estat espanyol, el discurs 
de Felip VI i la declaració de la República del 27 d’octubre.

Segon. L’anàlisi de la legalitat de l’adopció i aplicació de l’article 155 i de cada 
una de les mesures adoptades.

Tercer. L’anàlisi de la vulneració dels drets fonamentals dels ciutadans, les enti-
tats i les institucions que ha comportat a Catalunya l’aplicació de l’article 155.

Quart. L’anàlisi i la quantificació dels danys efectuats per l’aplicació de les me-
sures adoptades.

Cinquè. L’anàlisi de les possibles responsabilitats, incloses les penals, per l’apli-
cació de l’article 155.

Sisè. L’anàlisi de l’impacte i la repercussió internacionals que ha tingut l’aplica-
ció de l’article 155.

Setè. L’avaluació del conjunt del marc jurídic i polític de l’Estat espanyol (Tribu-
nal Constitucional, article 135 de la Constitució espanyola, Fons de Liquiditat Au-
tonòmic) i d’altres elements de la Constitució espanyola i de les polítiques estatals 
previs i posteriors a l’aplicació de l’article 155 que limiten la sobirania del Parlament 
de Catalunya i del Govern de la Generalitat.

c) La comissió d’investigació pot incorporar especialistes en un nombre no supe-
rior al de diputats que en són membres.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió


