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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la moció 

aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de 

Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE JxCat SOBRE LA SITUACIÓ POLÍTICA 

INTERNACIONAL I EL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ (tram. 302-

00181/13) *  

El Parlament de Catalunya: 

1. Celebra i dona suport al govern escocès en la seva voluntat de posar el futur polític 

del país en mans dels ciutadans escocesos, mitjançant un referèndum anunciat pel 19 

d’octubre de 2023. 

Aprovat: 78 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 49 vots en contra (PSC-Units, Vox, 

Cs i PPC) 

2. Expressa el seu respecte per les credencials democràtiques del Regne Unit, tenint 

en compte l’acord entre els governs britànic i escocès que va fer possible l’anterior 

referèndum de 2014 i espera, tal com ho fa el govern escocès, que aquest mateix 

acord es pugui reproduir pel referèndum de 2023 amb el reconeixement, ja sigui del 

Govern britànic o dels tribunals, de la capacitat del Govern i Parlament Escocesos 

d'organitzar un referèndum d'autodeterminació.  

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 1 DEL GP D’ERC 

3. Constata, ateses les persistents majories independentistes al Parlament 
escocès, i atesa la tradició democràtica del Regne Unit, que en l’exercici del 

dret a l’autodeterminació a Escòcia no s’ha produït ni es produirà la persecució 
i repressió a què ha estat i és sotmès el moviment independentista català per 

l’exercici d’aquest dret col·lectiu. 

Aprovats: 62 vots a favor (ERC, JxCat), 49 vots en contra (PSC-Units, Vox, Cs i PPC) 

i 16 abstencions (CUP i ECP) 

4. Considera necessari que el Govern de l’Estat espanyol reconegui l’exemple 

democràtic que suposa el referèndum d’autodeterminació escocès del 2014 i el de 

2023 i que, en democràcies avançades, els referèndums es poden fer i es fan, atès 

que són el millor mecanisme per donar resposta a les legítimes demandes 

d’autodeterminació quan aquestes són majoritàries i persistents.   

S’ACCEPTA L’ESMENA 3 DEL GP D’ERC 

Aprovat: 78 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 49 vots en contra (PSC-Units, Vox, 

Cs i PPC) 
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* Les votacions recollides són les proclamades per la presidenta, en aplicació de l’acord de Mesa del 5 de 

juliol.  
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