
LLEI TRANSITORIETAT JURÍDICA 

Creació de l’Estat 

Catalunya es constitueix en un Estat de Dret, democràtic i social. 

El sistema institucional en què s’organitza l’Estat és la República parlamentària. 

Supremacia de la Llei  

Mentre no sigui aprovada la Constitució de l’Estat català, la present Llei és la 
norma suprema de l’ordenament jurídic català. 

Procediment per a l’elaboració i l’aprovació de la Constitució 

1. El procediment per a l’elaboració i l’aprovació de la Constitució de l’Estat 
català ha de ser regulat per una llei. 

2. Aquesta llei ha de ser aprovada en el termini de dos mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei Fundacional. 

3. Aquesta llei ha d’establir la celebració d’unes eleccions constituents, la 
participació ciutadana en el procés constituent, l’aprovació de la proposta de 
Constitució per majoria absoluta dels diputats del Parlament i la ratificació per 
referèndum dels ciutadans. 

Règim jurídic de la continuïtat de l’aplicació de les normes del dret 
anterior a la successió d’ordenaments jurídics 

Les disposicions de la Constitució espanyola, de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i de la resta de lleis orgàniques tindran rang de llei quan no s’hagin 
incorporat a aquesta Llei i sempre que no la contravinguin. 

Integració a l’Administració General de Catalunya del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat i de l’Estat espanyol. Procediment 
d’urgència per a la incorporació de nou personal. 

Integració de personal de l’Estat espanyol 

El personal de l’Estat espanyol que exerceixi l’opció d’integració en 
l’Administració General de Catalunya s’incorpora en llocs singulars del mateix 
grup de classificació professional, amb el mateix nivell de destinació i en les 
mateixes condicions retributives i d’ocupació, sens perjudici de les adaptacions 
que resultin necessàries per raó de les funcions a desenvolupar. 



Aquest personal té dret a rebre la formació adequada per exercir les seves 
funcions i a disposar d’un període transitori suficient per acreditar el 
coneixement del català en el nivell que el faci apte per complir les funcions 
pròpies del càrrec. 

La incorporació del personal de l’Estat espanyol a l’Administració General de 
Catalunya requereix la possessió de la nacionalitat catalana en aquells llocs de 
treball que impliquin l’exercici de poder o autoritat pública. 

Procediment per a la incorporació de nou personal 

1. El nou personal que sigui necessari perquè l’Administració General de 
Catalunya pugui desenvolupar les funcions que li corresponen pot ser 
incorporat per un procediment d’urgència que garanteixi els principis d’igualtat, 
mèrit, capacitat, publicitat, transparència i lliure concurrència. 

2. La incorporació de nou personal pel procediment d’urgència o a través de 
qualssevol altres procediments ha de respectar el dret a la lliure circulació 
reconegut a les persones que tinguin la nacionalitat dels estats membres de la 
Unió Europea, o dels estats als quals sigui aplicable aquesta llibertat en virtut 
de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat 
espanyol. 

Reconeixement de drets fonamentals i llibertats públiques 

Mentre a la Constitució no s’aprovi una declaració de drets pròpia, s’apliquen a 
Catalunya els drets fonamentals i les llibertats públiques continguts al Capítol II 
del Títol I de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978, en els 
termes que estableix aquesta Llei. S’apliquen també els drets que reconeixen 
els capítols I i II del Títol I de l’Estatut d’Autonomia, de 19 de juliol de 2006.  

Règim lingüístic 

El català és la llengua pròpia de Catalunya i com a tal és la llengua d’ús normal 
de les seves institucions i administracions públiques. 

Drets lingüístics 

Totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques. 

Totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, d'acord amb el 
que estableixen les lleis. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres 
ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual. El català s'ha 
d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en 
l'ensenyament universitari i en el no universitari.  



Per a garantir el dret d'opció lingüística davant les administracions públiques, 
les corporacions i les institucions, s’adoptaran les mesures jurídiques i 
pràctiques necessàries per assegurar que el personal al seu servei tingui el 
coneixement adequat i suficient del català, que el fa apte per a complir les 
funcions pròpies del seu lloc de treball. 

Per a garantir el dret d'opció lingüística davant l’Administració de justícia, 
s’adoptaran les mesures jurídiques i pràctiques necessàries per assegurar que 
un percentatge adequat dels jutges i els magistrats, els fiscals, els notaris, els 
registradors de la propietat i mercantils, els encarregats del Registre Civil i el 
personal al servei de l'Administració de justícia tinguin un coneixement adequat 
i suficient del català, d’acord amb les funcions pròpies de llur càrrec o de llur 
lloc de treball. 

Adquisició de la nacionalitat  

La nacionalitat catalana es pot adquirir: 

a) per residència legal i continuada a Catalunya durant un període de cinc 
anys, immediatament anterior a la petició. Aquest període podrà ser 
modificat d’acord amb els convenis internacionals que celebri Catalunya.  
 
Pels nacionals d’origen dels països iberoamericans, Andorra, Portugal, 
Filipines i Guinea Equatorial i pels sefardites aquest període serà de dos 
anys. 
 

a) per matrimoni amb català o catalana, una vegada transcorregut un període 
d’un any des de la seva celebració sense que s’hagués produït una 
separació judicial o de fet, i es mantingui una residència legal i efectiva a 
Catalunya per un període mínim d’un any. 

Nacionalitat catalana i espanyola 

L’atribució de la nacionalitat catalana no exigeix la renúncia de la nacionalitat 
espanyola.  

El Govern promourà, en el temps més breu possible, negociacions amb l’Estat 
espanyol per celebrar un tractat en matèria de nacionalitat. 

Dret supletori en matèria de nacionalitat 

En tot allò no previst en aquesta Llei i les normes que la desenvolupin, fins a 
l’aprovació d’una llei de nacionalitat per part del Parlament de Catalunya, són 
d’aplicació supletòria les disposicions en matèria de nacionalitat del codi civil 
espanyol, sempre de manera compatible amb la legislació catalana.  



Aplicació de les normes processals espanyoles  

La Llei d’enjudiciament civil, la Llei d’enjudiciament criminal, la Llei de la 
jurisdicció contenciosa-administrativa, la Llei de la jurisdicció social, la Llei 
orgànica del poder judicial, la Llei de demarcació i planta judicial i la Llei de 
conflictes jurisdiccionals es continuen aplicant en la mesura que no 
contradiguin aquesta Llei i la legislació que la desenvolupi. 

Ordre jurisdiccional penal 

Els jutjats i tribunals sobreseuen o anul·len els processos penals contra 
investigats o condemnats per conductes que cerquessin un pronunciament 
democràtic sobre la independència de Catalunya o la creació d’un nou Estat de 
manera democràtica i no violenta. 

Transició de processos i traspàs d’actuacions 

Els casos que segons l’ordenament jurídic anterior a la successió siguin o 
haguessin estat competència de l’Audiència Nacional, del Tribunal Suprem o de 
qualsevol altre òrgan judicial espanyol fóra del territori de Catalunya, inclòs el 
Tribunal Constitucional només amb relació als recursos d’empara, seran 
assumits immediatament, segons correspongui, en instrucció, primera 
instància, segona instància, cassació i execució pels òrgans judicials catalans 
en funció de la seva competència objectiva i territorial actual.  

DISPOSICIONS FINALS 

Disposició final primera. Reforma de la Llei fundacional 

Aquesta Llei es pot reformar, sempre que s’indiqui de manera expressa a la llei 
que introdueix la reforma, amb el vot favorable de la majoria absoluta de 
membres del Parlament. 

Disposició final segona. Entrada en vigor de la Llei fundacional 

Aquesta Llei entra en vigor en el moment en el qual s’hagi ratificat la 
independència per via del referèndum, llevat dels articles que afectin, de 
manera directa o indirecta, la celebració del referèndum, els quals entren en 
vigor el mateix dia de la seva publicació. 

Si l’Estat espanyol impedís de manera efectiva la celebració del referèndum, 
aquesta Llei entrarà en vigor de manera completa i immediata quan el 
Parlament constati aquest impediment. 
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