DOCUMENT ANNEX
Proposició de Reforma Constitucional presentada pel Parlament de Catalunya
Disposició addicional cinquena
1. El Regne d’Espanya reconeix que les nacionalitats que tenien el mateix estatus polític que
Portugal en els regnats de Felipe III i Felipe IV i que van ser annexionades per la força de les armes
al Regne de Castilla en temps de Felip V, estan emparades per l’article primer del Pacte
Internacional de Drets Polítics i Civil, signat pel Regne d’Espanya el 13-4-1977.
2. Les nacionalitats que no es regeixen per l’Estatut d’Autonomia que van aprovar els seus
ciutadans en referèndum, perquè van ser modificats infringint el procediment establert a l’article
152.2 de la C.E. podran convocar un referèndum sobre la seva continuïtat al Regne d’Espanya.
3. Espanya no pot ser el resultat d’una unitat imposada per la força a les nacionalitats. Per aquesta
raó, si en el referèndum previst en el punt anterior, la majoria dels ciutadans d’una nacionalitat
voten contra la seva continuïtat en el Regne d’Espanya, una llei orgànica reconeixerà que els seus
territoris no formen part del territori nacional espanyol. Se seguirà el precedent de la llei 40/1975 de
19 de novembre de 1975, en relació amb la província del Sàhara Occidental, la primera llei que
porta la signatura de Juan Carlos de Borbón.
4. En el cas que els ciutadans d’una nacionalitat refusin en referèndum continuar formant part del
Regne d’Espanya, aquest reconeixerà el nou Estat que s’haurà de constituir i no posarà cap
impediment per tal que sigui reconegut per la resta d’Estats, ni perquè pugui formar part dels
organismes supranacionals dels quals el Regne d’Espanya forma part, si el nou Estat hi vol
continuar.
5. Els ciutadans de la nacionalitat que esdevingui nou Estat que ho desitgin podran mantenir la
nacionalitat espanyola. Per garantir aquest dret el Regne d’Espanya i el nou Estat signaran un
conveni de doble nacionalitat, anàleg al que té acordat amb diverses repúbliques americanes que
havien format part del Regne d’Espanya. Per mantenir els llaços culturals i lingüístics s’establirà un
règim de reciprocitat en les concessions de ràdio i televisió i en altres àmbits de comunicació
cultural per tal que els ciutadans del nou Estat puguin sintonitzar les emissores de ràdio i els canals
de televisió espanyols i els ciutadans del Regne d’Espanya puguin fer-ho amb els de la nacionalitat
separada.
6. Per garantir la seguretat jurídica als ciutadans i a les empreses de tots els països en aquest mateix
conveni o en d’altres especialitzats s’establiran els procediments i passos a seguir en els traspassos
polítics, administratius, de la seguretat social, impostos, cotitzacions socials, pensions, etc. El
conveni o convenis esmentats se signaran en un període màxim d’un any des de la celebració del
referèndum.

