
El Referèndum vinculant 



1.	SOBRE	ELS	REFERÈNDUMS	
	
Què	és?	

›  Un	referèndum	és	un	instrument	democrà@c	que	permet	exercir	la	democràcia	directa	i	
par@cipa@va	i	en	el	qual	els	ciutadans	decideixen	sense	intermediaris	sobre	una	qües8ó	que	
afecta	el	seu	futur.		

	
Quines	condicions	ha	de	complir?	

›  Cal	que:	

•  La	convocatòria	n’estableixi	clarament	les	condicions	(la	qües8ó,	el	càlcul	del	resultat,	el	cens,	els	
horaris,	els	lloc	de	votació,	si	el	resultat	serà	jurídicament	vinculant,	etc.).	

•  Les	dues	opcions	puguin	fer	campanya	per	a	defensar	i	argumentar	la	seva	proposta.	
•  Que	tots	els	ciutadans	amb	dret	de	vot	puguin	exercir-lo	i	decidir	lliurement,	coneixent	clarament	
què	implica	cada	opció.	

	

	



SOBRE ELS REFERÈNDUMS 

Com	es	calcula	el	resultat?	
›  En	un	referèndum	els	vots	vàlids	a	efectes	
del	resultat	són	NOMÉS	els	del	«Sí»	i	els	
del	«No».	Els	vots	en	blanc	i	els	vots	nuls	
no	compten	a	l’hora	de	determinar-ne	el	
resultat.	

›  El	%	de	«Sís»	o	de	«Nos»	es	calcula	a	par8r	
de	la	suma	de	«Sís»	i	de	«Nos».	

Qui	guanya?	
›  Guanya	l’opció,	entre	els	“Sís”	i	els	“Nos”,	
que	obté	més	vots;	és	a	dir,	la	que	assoleix	
el	50%	+	1	dels	vots	vàlids.	

Sí No Blancs/nuls 

Sí, 55% 

No, 45% 

VOTS VÀLIDS 



SOBRE ELS REFERÈNDUMS 

Cal	un	mínim	de	par@cipació?	
	
›  No.	Per	evitar	que	els	par8daris	de	l’opció	que	es	preveu	minoritària	cridin	a	
l’abstenció	i	boicotegin	el	referèndum	es	recomana:	

	

																					NO	FIXAR	CAP	MÍNIM	DE	PARTICIPACIÓ.	



QUÈ DIU LA COMISSIÓ EUROPEA 
PER A LA DEMOCRÀCIA A TRAVÉS 

DEL DRET? 

CONEGUDA POPULARMENT 
COM COMISSIÓ DE VENÈCIA  



PERCENTATGE	DE	PARTICIPACIÓ	(QUÒRUM)	

CODI DE BONES PRÀCTIQUES SOBRE REFERÈNDUMS 
 
7. Percentatge de participació (quòrum) (pàg. 16) 
 
Es recomana no estipular: 
 

 a. un quòrum de participació mínima (llindar de representació, 
 percentatge mínim), perquè assimila els votants que s’abstenen als 
 que voten en contra de la proposta. 

 
 b. un quòrum d’aprovació (aprovació per un percentatge mínim del 
 registre electoral), atès que es corre el risc de provocar una situació 
 política complexa si el projecte és aprovat por una majoria simple menor al 
 llindar de representació necessària. 



PERCENTATGE	DE	PARTICIPACIÓ	(QUÒRUM)	

CODI DE BONES PRÀCTIQUES SOBRE REFERÈNDUMS 
 
7. Percentatge de participació (quòrum) (pàg. 27-28) 
 
50. Sobe la base de la seva experiència en l’àrea de referèndums, la Comissió de Venècia ha decidit de recomanar que no 
s’emeti cap disposició en relació amb les regles del percentatge de partricipació.  
 
 
51. Un quòrum necessari mínim (percentatge mínim) pot generar que els contraris a la proposta s’abstinguin en lloc de 
votar-hi en contra. Per exemple, si el 48% dels electors estan a favor de la proposta, el 5% en contra i el 47% s’hi abstenen, el 
percentatge opositor podria no participar-hi per a imposar així el seu punt de vista, tot i que realment constitueix una 
minoria. A més a més, llur absència a la campanya tendirà a augmentar el nombre d’abstencions i, per tant, la probabilitat que 
el quòrum no es completi. Fomentar l’abstenció i la imposició del punt de vista d’una minoria no és saludable en una 
democràcia (punt III.7.a.). Addicionalment, existeix la intenció de falsejar el percentatge de participació mínim necessari davant 
d’una dèbil oposició. 
 
 
52. Un quòrum d’aprovacio ́ (acceptació per un percentate mínim dels electors registrats) també pot arribar a ser inconclús. 
Pot ser tan alt que dificulti massa la possibilitat d’un canvi. Si un text s’aprova –inclús per un marge substancial– per una majoria 
d’electors, sense que s’assoleixi el percentatge requerit, la situacio ́ política s’enverina moltíssim, atès que la majoria entendrà que 
ha estat privada de la victòria injustamnet; el risc de falsificació de l’establiment d’un mínim necessari (turn-out rate) és equivalent al 
d'instaurar un quòrum amb un mínim necessari.  



EFECTE	PERVERS	DEL	BOICOT	

REFERÈNDUM 1: dades molt similars al Brexit 
 
REFERÈNDUM 2: dades molt similars al que 
hauria passat a la Gran Bretanya si els 
partidaris de continuar a la UE haguessin fet 
boicot, i molt similars al que va passar el 9N a 
Catalunya. 
 
La gràfica demostra que el resultat i la 
legitimitat d’un referèndum no pot dependre 
MAI de la participació. Seria fer trampa a la 
democràcia.  
 
 



CÀLCUL	DEL	RESULTAT	PLEBISCITARI	27S		

nota: als vots no definits només hi ha 
inclosos els vots a CSQP 

EXEMPLE: CALCULAR EL RESULTAT DEL 27-S TAL COM ES FARIA EN UN REFERÈNDUM 



COMPARATIVA BREXIT / PLEBISCIT 27S 2015 

COMPARATIVA REFERÈNDUM BRÈXIT I 27-S CALCULAT COM A REFERÈNDUM (1) 



COMPARATIVA REFERÈNDUM BRÈXIT I 27-S CALCULAT COM A REFERÈNDUM (2) 



TEORIES	ACTUALS	DEL	DRET	PRIMARI	SOBRE	LA	SECESSIÓ	

›  Actualment	la	majoria	d’experts	i	estudiosos	de	les	teories	i	processos	de	secessió	
accepten	que	hi	ha	tres	menes	de	raons	que	jus8fiquin	una	secessió	(teories	del	dret	
primari)1:	

1.  Teories	de	l’autodeterminació	nacional	o	nacionals	
2.  Teories	plebiscitàries	o	democrà@ques	
3.  Teories	de	la	causa	justa	
	
Catalunya,	a	diferència	de	la	majoria	de	secessions	que	s’han	produït	durant	el	darrer	
segle,	les	compleix	totes	tres	i,	de	manera	molt	clara,	la	tercera	és	la	que	es	considera	
l'argument	més	potent.		
		
1.	Vegeu	Costa,	Josep,	O	Secessió	O	Secessió,	Ed.	Acontravent,	(pàg.19-26)	



Com encarar els propers mesos 



2.	COM	ENCARAR	ELS	PROPERS	MESOS	

›  PREMISSES	O	PUNTS	DE	PARTIDA	

•  El	procés	s’aguanta	sobre	tres	potes:	
•  El	poble	
•  Els	polí8cs/par8ts	
•  Les	ins8tucions	catalanes		
	

•  El	poble	va	començar	el	procés.	El	poble	l’haurà	d’acabar.	
	
•  La	unitat	és	la	clau	de	volta	de	l’èxit.	
	
•  La	por	és	el	pitjor	enemic.	Cal	ser	conscients	dels	perills	sense	deixar-se	paralitzar	per	la	
por.	La	por	sovint	és	irracional	i	paralitza.	



HEM	DE	SER	CONSCIENTS	DE	LES	EINES	I	MANERES	DE	FER	DE	L’ADVERSARI	

›  Manipulació del llenguatge 
›  Manipulació i tergiversació dels fets 
›  Clavegueres de l’estat (fabricació de reports i proves falsos, xantatges ... 
›  Ús partidista de la Fiscalia (politització de la justícia) 
›  Control dels mitjans de comunicació 
›  Joc brut 
›  Autoritaris 
›  No dialogants 
›  Fan les coses per imposició, per «derecho de conquista»  
›  Els conflictes només els saben resoldre utilizant la força, la por, la repressió ... 
›  L’única raó que entenen és la raó d’Estat 



QÜESTIONS	QUE	ENS	PODEM	PLANTEJAR	

› Hem	fet	errors?	SÍ!	Però	s’aprèn	a	par@r	dels	errors.	
	

›  Ens	ajudarà	en	res	retreure’ns-els?	NO!	(l’únic	que	ens	pot	ajudar	és	
detectar-los	per	a	no	tornar-hi	a	caure,	per	a	aprendre’n).	

	

›  Tots	els	independen8stes	volem	la	independència?	SÍ,	TOTS!	(sense	la	
independència	sabem	que	no	tenim	futur).	

	

› Hi	ha	un	sol	camí?	NO:	n’hi	ha	més	d’un,	però	ara	n’hem	agafat	un	i	
l’hem	de	con@nuar	fins	al	final.	



ACTITUDS	NEGATIVES	/	ACTITUDS	POSITIVES	

› NEGATIVES	(NO	)	
›  Burxar	en	els	errors,	fer	retrets,	assenyalar	
allò	que	ens	separa	

›  Sembrar	dubtes	

	

›  Generar	desconfiança	

›  Caure	en	el	parany	de	la	POR	
›  Dividir	l’independen8sme	

›  Creure’s	el	que	vingui	dels	mitjans	unionistes,	
fer	cas	de	missatges	i	nojcies	que	no	sapiguem	
d’on	surten	o	qui	hi	ha	al	darrere	(que	no	en	
coneguem	la	font)	

› POSITIVES	(SÍ)	
›  Assenyalar	i	posar	en	valor	el	que	ens	uneix	

›  Però	posar	en	valor	les	CERTESES:	nosaltres	som	
majoria,	ja	vam	guanyar	i	ho	vam	demostrar	el	27S,	
ho	tronarem	a	demostrar	fent	un	referèndum	que	
serà	vinculant,	la	nostra	posició	és	la	democrà8ca	...	

›  Generar	CONFIANÇA	

›  Infondre	CORATGE	

›  Treballar	per	la	UNITAT	

›  Posar	en	quarentena	tot	el	que	vingui	de	mitjans	
unionistes	o	que	no	sapiguem	d’on	ve	(que	en	
desconeguem	la	font)	



EQUIPS	GUANYADORS	

›  TOTS	ELS	EQUIPS	GUANYADORS:	

•  Se	saben	guanyadors,	tenen	moral	de	victòria.	

•  Saben	que	la	victòria	només	depèn	d’ells	mateixos.	

NOSALTRES	SOM	UN	EQUIP	GUANYADOR	I	HEM	DE	TRANSMETRE	MORAL	DE	
VICTÒRIA,	SEGURETAT,	CORATGE,	FERMESA,	DETERMINACIÓ	I	UNITAT.	



A	PARTIR	D’ARA...	

	
	
› NO	ENS	DEMANEM	MÉS	QUÈ	FARAN	ELS	ALTRES	

› DEMANEM-NOS	QUÈ	FAREM	NOSALTRES	


