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INTRODUCCIÓ

Tradicionalment, el catalanisme polític ha adoptat la concepció 

històrica, cultural i sociolingüística del terme «nació». En canvi, 

l’ordenament jurídic espanyol n’adopta la concepció jurídica se-

guint l’escola jurídica francesa del s. XIX.

Així, si considerem la «nació» com la comunitat humana vincu-

lada a un determinat Estat, la «nacionalitat» és el vincle jurídic 

entre cada un dels seus membres i aquest mateix Estat. Fins 

ara, els catalans no estàvem gaire familiaritzats amb aquesta 

concepció de la nacionalitat, perquè malgrat sentir-nos nació, 

no tenim Estat propi.

Tot i que és desitjable que ambdues concepcions (històrica/

cultural i jurídica) coincideixin en un mateix marc, a la pràc-

tica, no sempre són plenament coincidents. De fet, amb tota 

probabilitat, una vegada assolida la independència de Catalunya 

tampoc ho seran en el nostre cas. Però això no pot ser motiu de 

discriminació de cap mena.

A diferència d’alguns països europeus Catalunya no té voluntat 

d’esdevenir un Estat ètnicament pur. Al contrari. Sempre ha es-

tat terra d’acollida de nombrosos pobles. Per tant, el legislador 

català haurà considerar l’extensa casuística derivada d’una suc-

cessió d’Estats. I caldrà que tingui en compte les experiències, 

no sempre positives, dels diferents processos de secessió i de 

dissolució d’Estats que han tingut lloc a l’Europa oriental els 

darrers trenta anys. 

L’atribució de la nacionalitat 
no és un dret de les persones. 

És una potestat  
exclusiva de l’Estat

L’atribució de la nacionalitat no és un dret de les persones. És 

una potestat exclusiva de l’Estat. És l’Estat qui regula totes les 
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qüestions relatives a la nacionalitat: adquisició, pèrdua, doble 

nacionalitat, règim de drets i llibertats, etc. Després de qualse-

vol procés de successió d’Estats, una de les primeres lleis que 

ha d’aprovar el parlament de l’Estat de recent independència, 

és la llei sobre la nacionalitat. Això es deu al fet que l’Estat des-

plega competències exclusives sobre les seus nacionals i, per 

tant, ha de determinar qui és nacional i qui no.

De fet, cal considerar que l’objecte d’aquest document no és 

determinar el règim convencional de la nacionalitat catalana i 

el seu règim d’estrangeria, si no l’atribució de la nacionalitat 

catalana per causa d’una successió d’Estats. Són dues coses di-

ferents. La primera és el règim de la nacionalitat i la estrangeria 

que té tot Estat, mentre que la segona respon a la necessitat de 

determinar qui són els nacionals propis en el moment de naixe-

ment del nou Estat. Sovint els experts no paren prou atenció i 

acostumen a establir instruments i procediments d’un règim a 

l’altre, quan són casos diferents.

MARC JURÍDIC

La possessió de nacionalitat és un dret fonamental reconegut a 

l’article 15 de la Declaració Universal dels Dret Humans (1948). 

Constitueix l’estatus jurídic de les persones, permet que les 

persones puguin ser titulars d’un règim de drets i de deures da-

vant les institucions del seu Estat, i delimita les competències 

personals dels Estats. 

Normalment, es considera que les competències personals són 

exclusives de l’Estat. Per tant, és incompatible que dos Estats 

diferents exerceixin simultàniament competències exclusi-

ves sobre una mateixa persona, a menys que es respongui a 

un conveni de doble nacionalitat. I encara, les convenis de do-

ble nacionalitat estableixen quina de les dues és la nacionalitat 

efectiva i quina queda en estat latent o de letargia. 

La nacionalitat té un fort com-
ponent emocional i subjectiu, 

ja que conforma la  
identitat de les persones i  
el seu sentit de pertinença

Per una banda, en l’àmbit intern, la nacionalitat permet l’exercici 

dels drets de caràcter polític, econòmic i social que atorgui cada 

ordenament, així com la plena participació en la vida política. 

Per altra banda, en l’àmbit extern, la nacionalitat és la condició 

necessària per tal que l’Estat pugi fer efectiu tant l’exercici de la 

protecció diplomàtica com de la protecció consular, davant les 

autoritats d’altres Estats. 

En definitiva, la nacionalitat determina el subjecte polític i el 

titular de la sobirania nacional. I, encara més, més enllà de 

consideracions tècniques i jurídiques, la nacionalitat té un fort 

component emocional i subjectiu, ja que conforma la identitat 

de les persones i el seu sentit de pertinença.

En general, l’estranger es defineix per oposició al nacional. És 

estranger tot aquell que no tingui la nacionalitat de l’Estat del 

territori. Normalment, als estrangers se’ls atorga un règim de 

drets, garanties i llibertats més limitat que als propis nacionals, 

especialment en l’àmbit polític. Tanmateix, la pràctica interna-

cional és molt variada. Aquí només tractarem la que pugui tenir 

un cert interès en casos de successió d’Estats. 

Com hem dit, la regulació en matèria de nacionalitat, immigra-

ció i estrangeria forma part de les atribucions sobiranes dels 

Estats, fins i tot en casos de successió d’Estats. La concessió de 

la nacionalitat és una potestat de l’Estat. Cada Estat pot deter-

minar quins són els seus nacionals, així com els criteris i pro-

cediments que poden suposar l’atribució, conservació i pèrdua 

de la nacionalitat i el seu règim de drets i llibertats.

Tanmateix, el Dret Internacional estableix un estàndard mínim 

de drets i llibertats fonamentals recollits en nombrosos instru-

ments d’àmbit universal: la Declaració Universal dels Drets Hu-

mans, la Convenció sobre els Drets de la Infància, els Pactes 

Internacionals de drets Polítics, Socials, Econòmics i Culturals 

de 1966, etc. 

En l’àmbit regional europeu es solapen dos règims desenvo-

lupats en el marc del Consell d’Europa i de la Unió Europea, 

principalment. En l’àmbit de la UE, la possessió de la naciona-

litat d’un Estat membre dóna dret a la ciutadania europea i a 

poder gaudir d’un ampli règim de drets, garanties i llibertats, 

continguts en diferents instruments com la Carta de Drets Fo-

namentals de la UE que, actualment, té consideració de Tractat 

Constitutiu de la UE. 
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La independència de  
Catalunya no suposarà una 

interrupció de la nostra ciuta-
dania europea. Simplement, es 
deixarà d’exercir mitjançant la 

nacionalitat espanyola per  
fer-ho a través de la catalana

En el cas dels catalans, aquest règim deriva de la possessió de 

la nacionalitat espanyola. I això continuarà sent així, mentre Es-

panya no reconegui la independència de Catalunya. Una vegada 

formalitzada la permanència de Catalunya a la UE com a Estat 

membre de ple Dret, podria ser d’aplicació a través de la na-

cionalitat catalana. Així doncs, la independència de Catalunya 
no suposarà una interrupció de la nostra ciutadania europea. 
Simplement, es deixarà d’exercir mitjançant la nacionalitat es-
panyola per fer-ho a través de la catalana, una vegada obtingut 

l’Estatus de membre de ple Dret. A més, algunes tesis sostenen 

que els drets derivats de la nacionalitat europea no es poden 

perdre per causa d’una successió d’Estats.

En l’àmbit el Consell d’Europa, s’han desenvolupat diferents 

instruments per a la protecció de les minories nacionals. En 

el seu marc, també s’ha adoptat el Conveni Europeu sobre la 

Nacionalitat (1997), que estableix els principis que han de fona-

mentar la successió d’Estats en matèria de nacionalitat. 

En l’àmbit universal, la Comissió de Dret Internacional de l’ONU 

ha elaborat un projecte d’articles, sobre la nacionalitat de les 

persones físiques en cas de successió d’Estats. Tot i que encara 

no està en vigor, el projecte recull l’opinió de la doctrina inter-

nacionalista, així com la pràctica internacional sobre la matèria 

i les observacions que en l’actual estadi de la seva codificació 

hagin pogut presentar els Estats. La seva aplicació no és impe-

rativa, com tampoc ho és la major part de normes contingudes 

en convenis de codificació. Però pot ser una bona guia per pre-

veure els supòsits i les possibles solucions i procediments a 

aplicar en cada cas. 

En resum, el Dret Internacional amb prou feines ofereix ins-

truments adequats de regulació. No hi ha cap norma d’obligat 
compliment aplicable a l’atribució de la nacionalitat de les per-
sones jurídiques en casos de successió d’Estats. Actualment, 
en aquesta matèria encara predomina la voluntat dels Estats 
que conforma la pràctica internacional. Per tant, el costum, la 

doctrina, la jurisprudència, els principis generals del Dret, però 

sobre tot la voluntat de les parts, esdevenen les principals fonts 

de Dret sobre la matèria. 

ANTECEDENTS HISTÒRICS

El fenomen de la transmissió de la sobirania territorial és tan 

antic com la pròpia història de les entitats humanes organit-

zades; però es fa més rellevant amb l’adquisició del caràcter 

territorial de l’Estat. De fet, territori i població són dos dels tres 

elements constitutius de l’Estat. Sense un territori cert i una 
població estable, una determinada entitat política no pot ser 
considerada com a Estat independent. Per exemple, l’Ordre de 

Malta i la Santa Seu no són considerades entitats estatals sinó 

entitats històriques dotades de certes manifestacions de la sub-

jectivitat internacional.

Durant l’Edat Moderna es varen heretar els costums medievals 

sobre el vincle de les persones físiques amb els seus monarques 

en casos de transmissions territorials. Des dels albors de l’Edat 

Moderna es varen anar configurant dues tradicions doctrinals 

antagòniques sobre l’atribució de la nacionalitat en casos de 

successió d’Estats. Aquestes han arribat fins els nostres dies, tot 

i que han adoptat formes progressivament més evolucionades.

Primera tradició històrica

En la primera tradició, la transmissió de la sobirania territorial 

tenia efectes generals i, per tant, afectava a tota la població del 

territori transferit. Això suposava que els habitants del territori 

objecte de transmissió perdien la condició de súbdits del seu 

anterior monarca. Per tant, esdevenien súbdits del nou sobirà 

del territori. 

Aquesta és la pràctica adoptada en diversos instruments com 

el Tractat de Besaçon (1704), el Tractat de Frederiksborg (1720) 

i el Tractat de Versalles (1783). També es va aplicar en casos 

d’adquisició territorial mitjançant compensació econòmica com 

la Louisiana francesa (1803), la Florida espanyola (1819) i Alaska 

(1867). Els Estats Units varen ser els precursors d’aquesta tra-

dició doctrinal. 

Aquesta primera tradició no contempla ni el dret d’opció ni 
el dret a la doble nacionalitat, al menys com a norma general. 
Però, en canvi, possibilita l’adquisició de la nacionalitat als ha-

bitants del territori en el moment efectiu de la independència, 

sense tenir en compte la seva procedència. Tanmateix, ori-

ginàriament deixava sense solució la qüestió dels «absents», 

aquells que no es trobaven en el seu domicili en el moment 

efectiu de la independència.
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Segona tradició històrica

La segona tradició històrica, és coetània de l’anterior, però adqui-

reix un plantejament antagònic ja que reconeixia la conservació 

del vincle entre la població i el seu anterior monarca. Tanmateix, 

només s’aplicava en casos de cessió territorial, no en supòsits 

de secessió. El primer cas suposa la transmissió de la sobirania 

d’un determinat territori entre dos Estats preexistents, com per 

exemple les successives transmissions d’Alsàcia i Lorena entre 

França i Alemanya. El segon, suposa el naixement d’un nou Estat 

per secessió d’una part del territori de l’Estat predecessor. 

Inicialment, la conservació del vincle entre els habitants del 

territori objecte de transmissió i el seu monarca, suposava la 

repatriació forçosa de tota la població del territori objecte de 

transmissió. Amb això, s’assegurava la seva integritat física, 

evitant possibles represàlies de la potència ocupant. Així ma-

teix, els repatriats tenien el dret de conservar títols nobiliaris, 

privilegis, oficis, etc. Tanmateix, perdien les seves possessions 

personals i, sovint, la repatriació suposava la dispersió de les 

comunitats. El primer antecedent convencional d’aquesta pràc-

tica va ser el tractat de Breda de 1667.

Aquest és també, el cas dels nobles catalans partidaris de l’ar-

xiduc Carles d’Àustria que varen marxar a instal·lar-se a Viena i 

a les rodalies de Belgrad amb motiu de la ocupació borbònica 

de Catalunya.

Inicialment, en els casos que seguien aquesta tradició doctrinal, 

la repatriació forçosa per causa de secessió era obligatòria per 

a tota la població. Així mateix, es va flexibilitzar la voluntat dels 

Estats. Els acords entre Estats varen anar incorporant clàusules 

que introduïen criteris de compensació per la pèrdua dels béns 

immobles i certes garanties sobre la conservació dels béns mo-

bles dels particulars: Tractat de Beslau (1742), Tractat de Huber-

sburg (1763) entre altres. 

Posteriorment, s’hi varen començar a incloure criteris més 

flexibles, com un termini (variable segons els casos) a fi que els 

afectats poguessin vendre les seves propietats abans d’haver 

de fer efectiva la seva repatriació (Tractat de Mulhouse de 1778 

i Tractat de Campo-Fornido de 1779). 

En ocasions, els Estats acordaven l’intercanvi pactat de pobla-

ció (art. 6 del Protocol de Londres de 1830 sobre la indepen-

dència de Grècia i l’intercanvi de població grega i turca entre 

Grècia i L’imperi Otomà). Aquest mateix principi de transmissió 

recíproca de població, es va recollir en el Tractat de Constanti-

nopla de 1832. 

Aquesta pràctica s’ha continuat aplicant durant el segle XX: 

grecs de Turquia, musulmans i hindús després de la separació 

entre la India i el Pakistan, minories d’alemanys a Romania du-

rant el règim de Chauchescu, minories de russos bàltics a Letò-

nia... Més recentment (1997) Eslovàquia i Hongria varen intentar 

acordar la repatriació mútua de població: 550.000 hongaresos 

residents a Eslovàquia a canvi de 70.000 eslovacs residents a 

Hongria. Tanmateix, aquest intercanvi no es va arribar a produir 

per pressions de la comunitat internacional. La UE s’ha mostrat 

molt sensibilitzada amb casos de neteja ètnica, especialment 

després dels conflictes dels Balcans, malgrat l’intercanvi fos 

acordat entre les parts.

Actualment, la repatriació 
forçosa és una pràctica pros-
crita quan és indiscriminada  
i respon a motius identitaris

Actualment, la repatriació forçosa és una pràctica proscrita 

quan és indiscriminada i respon a motius identitaris. Això no 

obstant, es continua aplicant regularment i amb tota naturali-

tat al cas de determinats col·lectius de persones, principalment 

funcionaris d’Estat (membres dels cossos de seguretat i de la 

intel·ligència de l’Estat...). També s’aplica sobre els funcionaris 

de l’Estat originaris del territori secessionat, tot i que en aquest 

cas s’acostuma a respectar el dret d’opció. 

Normalment, no s’admet el dret d’opció, en el cas dels funcio-

naris d’Estat destacats en el territori secessionat. Alguns, fins 

i tot, podrien rebre la declaració de persona non grata, davant 

l’evidència que actuen contra la seguretat nacional i l’ordre pú-

blic del nou Estat o quan puguin resultar una amenaça pels seus 

interessos. Tot i així, l’Estat secessionat està obligat a respectar 

la seva integritat física a l’hora que ha de proporcionar els mit-

jans adequats per facilitar la seva sortida del territori. És a dir, 

tindrien un règim d’immunitats similar al dels diplomàtics, però 

només durant un termini concret, transcorregut el qual, l’Estat 

del territori no és responsable de la seva seguretat física. 

En ocasions, l’Estat secessionat pot establir certes excepcions 

a la norma general al cas dels funcionaris d’Estat, en casos 

demostrables d’arrelament familiar. En qualsevol cas, la seva 

acceptació depèn únicament de la discrecionalitat política de 

l’Estat del territori. 
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Com diem, la repatriació forçosa també es pot fer efectiva per 

causa de seguretat nacional, sempre que sigui individual, i en 

compliment d’una sentència judicial després d’un procés en el 

que es respectin totes les garanties processals. Així doncs, la 

repatriació forçosa no es pot aplicar de forma indiscriminada 

a tot un col·lectiu per motius identitaris, polítics o ideològics. 

Només es pot aplicar sobre persones que puguin constituir una 

amenaça contra la seguretat nacional de l’Estat, o que hagin ac-

tuat contra els seus interessos polítics, econòmics o culturals. 

Al llarg del s. XIX es varen establir els antecedents del dret d’op-

ció. El Tractat de Torí de 1860 va ser el primer en incloure el 

respecte al principi de les nacionalitats. Incloïa el dret d’opció a 

la nacionalitat mitjançant una declaració personal. Es va aplicar 

als casos de la transmissió de la sobirania territorial de Roque-

brune i de Menton entre Mónaco i França el 1861. 

En aquests casos, els funcionaris al servei del Príncep de Mòna-

co, se’ls va concedir el dret a conservar el seu càrrec i les seves 

atribucions malgrat haguessin optat per la nacionalitat france-

sa. Aquesta és, no obstant, una pràctica que no ha arrelat en 

la pràctica internacional contemporània, especialment en casos 

de secessió no pactada, en que els funcionaris d’origen forà es 

troben a mercè de la voluntat discrecional de l’Estat del territori. 

Finalment, al segle XIX, la repatriació va deixar de ser forçosa 

per esdevenir opcional. Es concretava en el dret d’opció entre 

les nacionalitats dels Estats involucrats. En principi, el dret d’op-

ció té caràcter excloent, ja que de no ser així, no caldria optar 

entre dues nacionalitats. Va ser reconegut per primera vegada a 

la Pau de Londres de 1801, consolidant-se en la pràctica inter-

nacional, mitjançant el Tractat de Guadalupe-Hidalgo de 1848. 

La cessió d’Alsàcia Lorena (1871) va suposar una nova fita en 

la consolidació de certes pràctiques sobre la matèria que ha 

arribat fins els nostres dies. Per primera vegada, es va distingir 

entre tres categories d’habitants: 

a. Originaris domiciliats (presents)

b. Domiciliats no originaris (residents)

c. Domiciliats no originaris (residents)

Amb aquesta classificació es pretenia evitar els fenòmens de la 

doble nacionalitat i de l’apatrídia, donant solució a les diferents 

situacions particulars que es poguessin presentar en casos de 

successió d’Estats.

LA PRÀCTICA INTERNACIONAL CONTEMPORÀNIA

La pràctica internacional sobre l’atribució de la nacionalitat en 

casos de successió d’Estats és hereva de la pràctica interna-

cional clàssica descrita anteriorment. Pot ser substancialment 

diferent segons el supòsit de successió que es plantegi en cada 

cas: annexió forçosa, cessió per adquisició, secessió sense ex-

tinció de la nacionalitat de l’Estat predecessor, secessió amb 

extinció de la nacionalitat de l’Estat predecessor, casos de des-

colonització, etc. 

L’atribució de la nacionalitat 
en casos de successió  

d’Estats pot ser diferent  
segons el supòsit de  

successió que es plantegi

A més, s’han de tenir en compte altres consideracions que 

acostumen a ser font de controvèrsies internacionals, com 

per exemple: 

a. Els domiciliats no originaris: és un fenomen que respon a la 

presència de minories nacionals de l’Estat predecessor en 

el territori secessionat.  

b. El fenomen de les minories nacionals transfrontereres: és 

el conjunt de nacionals propis que viuen en comunitat sota 

sobirania d’un Estat veí. 

c. El cas dels nacionals absents: respon a processos migratoris 

per motius polítics o econòmics que sovint es coneixen com 

a diàspora nacional. 

El cas de la presència de les minories nacionals, pot tenir dife-

rents causes: la presència ancestral d’assentaments històrics 

no assimilats (comunitats d’alemanys a Romania i Sèrbia, o de 

catalans a l’extrem oriental de l’Aragó); pobles i nacions sense 

Estat (occitans de la Vall d’Aran); migracions recents de caràcter 

econòmic (rodalies de les grans ciutats); o programes estatals 

de colonització amb població afí pròpia de règims totalitaris 

(alts funcionaris, militars, etc). En aquest últim cas estaríem da-

vant d’una pràctica proscrita pel Dret Internacional quan s’uti-

litza la població civil amb voluntat de colonitzar un determinat 

territori. En aquest cas, la víctima seria la població civil que ha 

estat forçosament desplaçada. 
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Actualment, a les minories nacionals se’ls reconeix certs drets 

(culturals, lingüístics) i cert grau d’organització política. Fins i 

tot, cert grau d’autonomia local allà on superin un determinat 

percentatge de la població. A Eslovàquia, per exemple, s’ha uti-

litzat aquesta fórmula per concedir cert grau d’autonomia local 

a les minories transfrontereres d’origen hongarès. 

Tanmateix, la pràctica és molt variada i depèn tant de la voluntat 

de l’Estat, com de l’origen de la minoria nacional. En general no 

reben el mateix tracte els membres de minories amb presència 

ancestral al territori, que els originaris de l’Estat predecessor 

immigrats per motius econòmics. 

A continuació s’exposen alguns dels casos més rellevants en l’àm-

bit de l’atribució de la nacionalitat en casos de successió d’Estats 

que han tingut lloc a l’Europa oriental en les darreres dècades.

Letònia

La llei de la Nacionalitat Letona (1991) no reconeix el dret d’op-

ció. I només contempla la doble nacionalitat de forma molt res-

trictiva. En general, va suposar el reconeixement automàtic de 

la nacionalitat als letons d’origen i als seus descendents, segons 

la llei de 1940 (prèvia a l’annexió a la URSS). 

Gran part dels letons d’origen soviètic (russos, ucraïnesos...) 

varen quedar exclosos del procés d’atribució automàtica de la 

nacionalitat letona, generant una bossa d’apàtrides que supe-

rava el 26% de la població. Això va aixecar les pressions de la 

comunitat internacional (OSCE, Consell d’Europa i UE) en un 

moment en que Letònia negociava la seva candidatura a la UE. 

Letònia perseguia l’ideal d’un Estat ètnicament pur, de manera 

que les seves pràctiques varen ser considerades una discrimi-

nació per motius identitaris. Tanmateix, sí que es va acceptar 

l’amenaça de la seguretat nacional com a causa d’exclusió de 

la nacionalitat letona, aplicant-la sobre membres de la KGB, 

militars i alts funcionaris soviètics destinats a Letònia amb el 

consentiment de la comunitat internacional.  

De fet, es considera un dret de l’Estat de recent independència 

la possibilitat de depurar antics agents de l’Estat predecessor, 

sempre que es respecti la seva integritat personal. 

El cas de Letònia és del tot execrable. El nou Estat no va tenir la 

voluntat d’integrar la població d’origen rus, sempre contempla-

da pels autòctons com agents al servei del poder soviètic. Això 

va generar la creació d’una de les bosses d’apàtrides més grans 

de tota Europa. Malgrat tot, Letònia, va haver de suavitzar les 

seves pretensions amb la comunitat russa per evitar que la UE 

aturés la seva adhesió.

Estònia

La seva legislació (Llei sobre la nacionalitat estoniana 30/3 de 

1992) atorga la nacionalitat automàtica als estonians d’origen 

(nacionals estonians anteriors a l’annexió a la URSS) i als seus 

descendents. També contempla el dret d’opció mitjançant la 

naturalització voluntària que s’aplica als residents d’origen rus. 

En aquest cas, no es contempla l’atribució automàtica de la 

nacionalitat als membres de les minories russes, ni tampoc, la 

figura de la doble nacionalitat. 

L’atribució no automàtica de la nacionalitat implica que l’inte-

ressat ha d’iniciar un procediment que finalitza amb una reso-

lució administrativa. L’acceptació o denegació depèn de la vo-

luntat de l’Estat. Els ciutadans no originaris han de superar un 

examen i s’han de sotmetre a un jurament de fidelitat si volen 

aconseguir la nacionalitat estoniana. 

Cap català d’origen espanyol 
resident a Catalunya amb ante-
rioritat al moment efectiu de la 
independència haurà de supe-
rar cap examen ni sotmetre’s a 

cap jurament de fidelitat

Com el cas anterior, l’aplicació d’aquest procediment d’atribu-

ció de la nacionalitat als originaris de l’Estat predecessor no 

és en absolut aplicable al cas de Catalunya. Cap català d’ori-

gen espanyol resident a Catalunya amb anterioritat al moment 

efectiu de la independència haurà de superar cap examen ni 

sotmetre’s a cap jurament de fidelitat.

Txèquia i Eslovàquia 

L’ordenament txecoslovac reconeixia l’existència de dues na-

cionalitats històriques diferenciades que es solapaven a la na-

cionalitat txecoslovaca, comuna als membres de les dues co-

munitats històriques. Mentre la nacionalitat històrica operava 

ab intra, la nacionalitat txecoslovaca operava ab extra, és a dir, 

en el pla internacional. 
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Aquesta distinció va servir per fer efectiva l’atribució de la nacio-

nalitat als membres de cada comunitat, una vegada consumada 

la dissolució de l’Estat predecessor. També es va contemplar el 

dret d’opció als membres d’altres minories nacionals transfron-

tereres (polonesos, alemanys...). Però aquest dret es va reservar 

als membres de minories nacionals transfronterers, és a dir, a 

comunitats nacionals d’Estats limítrofes amb presència ancestral 

en el territori que mantenien certa continuïtat territorial amb les 

seus respectius Estats de referència (Alemanya, Polònia...). 

La legislació txeca no contempla la doble nacionalitat com a 

norma general. En canvi, la legislació eslovena sí que ho fa, però 

només en relació als txecs i en determinats supòsits. En el pri-

mer cas, la legislació és més restrictiva per que es temia un 

allau d’immigrants procedents d’Eslovàquia que finalment no es 

va acabar produint. 

Aquest supòsit és molt important pel cas de Catalunya. És 

evident que bona part de la població de Catalunya té origen 

espanyol i lògicament haurà de tenir el dret de conservar la 

nacionalitat espanyola. Fins i tot, si adoptem un règim molt 

flexible, es podria atorgar aquest mateix dret a tota la pobla-

ció de Catalunya sense necessitat que demostri cap vincle amb 

l’Estat espanyol. 

Però és evident que, si s’atorga el dret de conservar la naciona-

litat espanyola als catalans d’origen espanyol, seguint el principi 

de reciprocitat també s’hauria de concedir aquest mateix dret 

als membres de les minories nacionals transfrontereres d’ori-

gen català. De la mateixa manera que Catalunya no pot condi-

cionar la legislació espanyola sobre l’atribució de la nacionali-

tat, Espanya tampoc podrà condicionar la legislació catalana, 

a menys, és clar, que ambdues sorgeixin de l’acord entre les 

parts i es concreti en un conveni de doble nacionalitat. 

Si hi hagués voluntat política, res podria impedir que la legislació 

catalana pogués atorgar la nacionalitat catalana a tots els mem-

bres de les comunitats catalanoparlants situades sota sobirania 

territorial de l’Estat espanyol, o de qualsevol altre Estat veí. 

Hongria

Malgrat no haver estat objecte d’una successió d’Estats, incloem 

Hongria en aquest document, perquè és un bon exemple del 

tractament del fenomen de les minories nacionals transfrontere-

res en la pràctica actual. De fet, la dimensió cultural de la nació 

hongaresa traspassa els límits territorials i administratius d’Hon-

gria i, per tant, de la concepció política de la nació hongaresa.

Els hongaresos són la major minoria transnacional de la UE, i 

la segona d’Europa. Això no es degut a cap procés migratori. 

Simplement, contempla el fenomen de les comunitats nacionals 

existents més enllà de les fronteres d’Hongria. Aquestes comu-

nitats acostumen a tenir una presència ancestral en el territori i 

la seva presència en un Estat veí es deu exclusivament a movi-

ments arbitraris de fronteres, no de la població. 

La llei Orban (2001) pretenia fer coincidir la nació històric/cul-

tural amb la nació en sentit polític/jurídic. Per això inicialment 

va contemplar com a nacionals propis els membres de comu-

nitats hongareses establerts en Estats veïns, per concedir-los 

els mateixos drets que la resta de connacionals. Tanmateix, 

aquesta llei té un caràcter extraterritorial, per la qual cosa la 

seva efectivitat depenia de la voluntat dels Estats veïns que, 

evidentment, es varen oposar al desplegament d’aquesta llei tal 

i com en un principi havia estat concebuda. 

Finalment, la Comissió Venècia del Consell d’Europa es va de-

clarar partidària del tracte preferencial als membres de les mi-

nories nacionals transfrontereres, sempre que no violés la vo-

luntat de l’Estat veí. Així, a la pràctica, cada Estat amb presència 

de minories hongareses ha creat el seu propi marc de protec-

ció, més enllà del reconeixement formal. Tot i que no es reco-

negui el dret a la doble nacionalitat, els sistemes més desenvo-

lupats accepten la cooficialitat de l’hongarès en l’administració 

municipal, allà on la minoria hongaresa superi un determinat 

percentatge de la població (normalment un 20%). 

Aquests drets només s’acostumen a aplicar sobre els membres 

de minories nacionals transfronterers. Aquests col·lectius es ca-

racteritzen per:

a. Formen una comunitat pròpia i viuen al marge de la res-

ta de ciutadans de l’Estat, malgrat compartir-ne territori i 

institucions

b. La seva presència és ancestral i no es deu a fenòmens mi-

gratoris, sinó a desplaçaments arbitraris de les fronteres

c. Existeix una continuïtat territorial entre la comunitat i l’Es-

tat de referència

En canvi, la situació dels hongaresos residents a l’estranger 

fruit de processos migratoris, és molt diferent. Són considerats 

immigrants i, per tant, no reben cap tractament preferencial.  
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LA PRÀCTICA DE L’ESTAT ESPANYOL

La pràctica espanyola sobre l’atribució de la nacionalitat en ca-

sos de successió d’Estats és erràtica i imprevisible. A diferència 

d’altres Estats que segueixen una doctrina predeterminada, la 

pràctica de l’Estat espanyol respon més a la improvisació i a cri-

teris d’oportunitat política, que a la conformació d’una pràctica 

general sobre la matèria. De fet, Espanya sempre ha esmerçat 

més recursos en evitar cap pèrdua territorial (infructuosament, 

per cert) que no pas en desenvolupar una doctrina jurídica prò-

pia sobre la matèria.

En la majoria de casos (Hondures, Perú, Mèxic, Equador...) les 

capitulacions signades entre Espanya i les seves antigues colò-

nies emancipades no incloïen cap acord referent a l’atribució 

de la nacionalitat. Si de cas, tradicionalment l’Estat espanyol es 

limita a reconèixer una situació de facto, dècades després de la 

independència d’un dels seus territoris. 

Una primera pràctica d’Espanya ens la proporciona el cas de 

Xile. El 1844, vint-i-sis anys després de la independència, Es-

panya i Xile varen concloure un conveni bilateral que incloïa una 

clàusula sobre la nacionalitat. En ell, Espanya reconeixia la na-

cionalitat xilena a tots els habitants de Xile en el moment efec-

tiu de la independència, així com als seus descendents, amb in-

dependència del lloc de naixement. Però com diem, varen haver 

de passar dècades abans l’Estat espanyol no va reconèixer una 

situació de facto.

El cas d’Argentina es va concloure el 1859 mitjançant un tractat 

bilateral d’amistat i de cooperació. En ell, per primera vegada 

Espanya va optar per reconèixer el dret d’opció a la nacionalitat 

espanyola que, seguint la pràctica internacional de l’època, es 

podia exercir durant un any a partir de la data d’entrada en vi-

gor del tractat; transcorregut el termini, s’extingia la possibilitat 

d’exercir aquest dret. 

ATRIBUCIÓ DE LA NACIONALITAT EN CASOS RECENTS DE SUCCESSIÓ D’ESTATS

ESTAT INSTRUMENT D’ATRIBUCIÓ DE LA NACIONALITAT DRET D’OPCIÓ DOBLE NACIONALITAT

ESTÒNIA
Automàtica per a nacionals i descendents segons legisla-

ció anterior a1938 i per naturalització en altres casos.

Limitat a certs ca-

sos, mitjançant procés 

de naturalització

No s'admet

LETÒNIA
Automàtica per a nacionals i descendents segons legisla-

ció anterior a1940 i per naturalització en altres casos.
No s'admet

Només en el  

cas dels letons  

residents a  

europa i amèrica

LITUÀNIA
Automàtica per a nacionals i descendents segons legisla-

ció anterior a1940 i per naturalització en altres casos.

Limitat a certs ca-

sos, mitjançant procés 

de naturalització

No s'admet

BELARÚS
Automàtica per a residents permanents i naturalització per a 

casos amb vinculació al territori (llengua i set anys residència)
No s'admet

No s'admet com  

a norma general,  

excepte mitjançant trac-

tats bilaterals 

UCRAINA Automàtica per a residents en el moment efectiu de la independència.
S'admet en cas de funciona-

ris residents a l'estranger 

No s'admet com  

a norma general,  

excepte mitjançant trac-

tats bilaterals 

CROÀCIA
Automàtica per a nacionals de la croàcia  iugoslava; i per 

adopció amb declaració de pertinença al poble croat

S'admet en cas de funciona-

ris residents a l’estranger 

No s'admet com a nor-

ma general, però s’ad-

met excepcionalment

ESLOVÈNIA
Automàtica per a nacionals de l’eslovènia iugoslava; i per adop-

ció per a nacionals iugoslaus amb residència permanent
No es contempla

No s'admet com a nor-

ma general, però s’ad-

met excepcionalment

TXÈQUIA
Automàtica per a titulars de la nacionalitat txe-

ca segons la legislació de 1968

Possible, en certs 

casos molt limitats
La legislació no la contempla

ESLOVÀQUIA
Automàtica per a titulars de la nacionalitat es-

lovaca segons la legislació de1968

Possible; calen dos 

anys de residència
La legislació no la contempla 
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En canvi, en el cas d’Uruguai, Espanya sí va acceptar la recupe-

ració de la nacionalitat espanyola a aquells espanyols d’origen 

que haguessin adoptat la nacionalitat uruguaiana, així com als 

seus descendents directes per via paterna. En aquest cas, el 

termini a exercir el dret d’opció era de dos anys. Actualment, 

la pràctica internacional també reconeix terminis de 2-3 anys 

no prorrogables. 

Vistos aquests antecedents de la pràctica històrica de l’Estat 

espanyol en matèria d’atribució de la nacionalitat en casos de 

successió d’Estats, no es pot deduir quina serà la posició del 

govern espanyol respecte la secessió de Catalunya. D’entrada, 

com ja hem dit, és molt previsible que Espanya no reconegui la 

independència de Catalunya, per la qual cosa no podrà negar la 

nacionalitat espanyola a aquells que la legislació del nou Estat 

els atribueixi la nacionalitat catalana. Però com hem dit abans, 

això no vol dir que els catalans tinguem doble nacionalitat. 

L’ATRIBUCIÓ DE LA NACIONALITAT CATALANA

Actualment, existeix un debat acadèmic sobre l’atribució de la 

nacionalitat catalana fruit d’un procés de secessió. En resum, 

part de la doctrina considera que la nacionalitat espanyola 

d’origen no es pot perdre i que en cas d’independència la na-

cionalitat catalana i l’espanyola serien compatibles per a tots 

els ciutadans com a norma general. Segons aquesta posició els 

catalans passaríem a tenir dues nacionalitat polític/jurídiques. 

Part de la doctrina considera 
que la nacionalitat espanyo-
la d’origen no es pot perdre i 
que, en cas d’independència, 

la nacionalitat catalana i  
l’espanyola serien compatibles 
per a tots els ciutadans com  

a norma general

Aquest posicionament és interessant en la mesura que impe-

deix que cap nacional espanyol esdevingui estranger per motiu 

de la independència de Catalunya, si desitja conservar la nacio-

nalitat espanyola. També ho és perquè evita que aquells que 

adoptin la nacionalitat catalana puguin esdevenir estrangers a 

Espanya, i tinguin garantida la ciutadania europea per conser-

vació de la nacionalitat espanyola. A més, reconeix la identitat 

espanyola d’amplis sectors de la nostra societat. Tanmateix, 

aquest posicionament és del tot incompatible amb la finalitat 

del propi procés sobiranista.

És cert, que l’article 11.2 de la Constitució espanyola impedeix la 

impedeix la pèrdua arbitrària de la nacionalitat espanyola com, 

per exemple, mitjançant sentència judicial com a part d’una 

pena per la comissió d’un delicte o per decisió administrativa. 

Però això no vol dir que la nacionalitat espanyola no es pugui 

perdre per altres causes. De fet, a la pràctica, la nacionalitat es-

panyola es pot perdre. En aquest sentit, la legislació espanyola 

preveu dues causes per a la pèrdua de la nacionalitat espanyola 

com són l’adquisició de la nacionalitat d’un altre Estat on es 

resideixi habitualment i l’ús continuat de la nacionalitat d’un 

altre Estat. I aquest és el supòsit que s’hauria d’aplicar als na-

cionals catalans com a norma general. Tot i que dependrà de la 

voluntat i de la discrecionalitat política de cada Estat. 

Si la nacionalitat és el vincle jurídic entre una persona i un de-

terminat Estat, seria lògic pensar que la independència d’un 

determinat territori comportaria el trencament d’aquest vin-

cle. No tindria sentit, mantenir la voluntat d’esdevenir un Estat 

plenament independent per seguir conservant la nacionalitat de 

l’Estat predecessor, al menys com a norma general. 

Una entitat autoproclama-
da independent mancada de 
nacionals propis, no pot ser 

considerada com a Estat inde-
pendent pels membres de la 

comunitat internacional

A més, en aquests casos concrets concorren altres factors 

que caldrà considerar. Com ja hem explicat, la població és un 

dels elements constitutius de l’Estat. I una entitat autopro-

clamada independent mancada de nacionals propis, no pot 

ser considerada com a Estat independent pels membres de 

la comunitat internacional. 

Sovint les potències al·leguen la prohibició d’ingerència en els 

afers interns dels Estats, continguda en l’article 2 de la Carta 

de les Nacions Unides, per evitar haver de pronunciar-se so-

bre la independència de Catalunya. Això no té res de dolent. 
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No els podem obligar a incórrer en un il·lícit internacional. 

Però aquest argument té un punt positiu que ens és favorable 

i que convé destacar. 

Actualment, el reconeixement d’Estats no està condicionat al 

compliment de l’ordenament intern a l’hora d’accedir a la inde-

pendència. És a dir, la comunitat internacional (al marge d’Es-

panya) no ens exigirà haver accedit a la independència complint 

l’ordenament intern de l’Estat predecessor. Com el cas anterior, 

seria una ingerència en els afers interns de l’Estat. Però sí que 

ens pot denegar aquest mateix reconeixement si a l’Estat català 

li manca algun dels elements constitutius de l’Estat: govern, te-

rritori i població; especialment, si el primer no és capaç de des-

plegar competències exclusives sobre els altres dos elements. 

Per tant, si l’actual procés sobiranista ens ha de dur a una mena 

de confederació amb Espanya, aleshores sí que podríem dir 

que les dues nacionalitats (espanyola i catalana) podrien ser 

plenament compatibles. El procés sobiranista hauria provocat 

una situació semblant a la de Txecoslovàquia abans de la seva 

dissolució, on els ciutadans tenien dues nacionalitats, una his-

tòria que opera en l’ordenament intern de l’Estat, i una altra 

(la txecoslovaca) que operava a nivell extern en ésser l’única 

reconeguda per la comunitat internacional. 

Però si el procés ens ha de conduir a la independència, és a dir, 

a la creació d’un nou Estat amb plena subjectivitat internacio-

nal, és erroni plantejar la compatibilitat d’ambdues nacionali-

tats com a norma general. L’Estat català ha de tenir nacionals 

propis, encara que siguin una minoria numèricament parlant. 

Altra cosa és que una part de la població de l’Estat predecessor 

vulgui conservar la nacionalitat de l’Estat predecessor. Alesho-

res, la legislació del nou Estat sí que hauria de contemplar el 

dret a la doble nacionalitat, però no com a norma general, sinó 

com a norma particular d’un col·lectiu concret. El legislador 

haurà de preveure en quins casos i circumstàncies la nacionali-

tat catalana i l’espanyola poden ser compatibles. 

Que el dret a conservar la nacionalitat espanyola sigui una nor-

ma particular no vol dir necessàriament que hagi de ser minori-

tària. Vol dir simplement, que és una excepció a la norma gene-

ral. Com a tal, requereix que l’interessat iniciï un procediment a 

fi que el nou l’Estat li reconegui el dret de conservar la naciona-

litat de l’Estat predecessor. 

Però si volem evitar que cap ciutadà perdi el seu estatus o part 

dels seus drets i llibertats, els hem d’atribuir a tots la naciona-

litat catalana com a norma general. És a dir, l’Estat català ha 

d’atribuir la nacionalitat catalana a tots els ciutadans de forma 

directe i automàtica, sense necessitat de cap acte administra-

tiu i sense possibilitat de renunciar-hi a fi d’evitar casos d’apa-

trídia. D’entrada, desconeixem si l’Estat espanyol els continuarà 

considerant com a nacionals i tenim el deure d’evitar l’apatrídia 

de persones que fins el moment de la independència eren ciu-

tadans de ple Dret. 

A més, no atribuir la nacionalitat catalana a tots els titulars de 

la nacionalitat espanyola residents habituals a Catalunya en el 

moment efectiu de la independència podria ser considerat com 

una pràctica discriminatòria i, per tant, un il·lícit internacional. 

De fet, de l’experiència de les repúbliques bàltiques es pot con-

cloure que els col·lectius d’origen rus i ucraïnès varen esdevenir 

un instrument polític i no únicament per part dels Estats recent-

ment emancipats, sinó també per part de les autoritats russes. 

Així mateix, donat que de moment ens trobem davant d’un 

cas de secessió no pactada, caldrà tenir en consideració altres 

qüestions com el fet que l’Estat espanyol no reconegui la in-

dependència de Catalunya. Com hem vist en l’apartat anterior, 

aquesta és una pràctica habitual de l’Estat espanyol, i ara per 

ara, res ens ha de fer pensar que aplicarà una altra doctrina al 

cas dels nacionals catalans. 

Una cosa és tenir dues  
nacionalitats i una altra  

cosa molt diferent és tenir  
la doble nacionalitat

Per tant, a ulls de l’administració espanyola tots els nacionals ca-

talans conservaran la nacionalitat espanyola, tant si la legislació 

catalana contempla la pèrdua o la conservació d’aquesta nacio-

nalitat. Però cal advertir que una cosa és tenir dues nacionalitats 

i una altra cosa molt diferent és tenir la doble nacionalitat.

La doble nacionalitat prové de l’acord entre dos Estats mit-

jançant un tractat especial anomenat conveni de doble nacio-

nalitat. També es pot donar quan la legislació d’un determinat 

Estat no contempli la pèrdua de la seva nacionalitat per adqui-

sició de la nacionalitat d’un tercer Estat. Però aquest no és el 

cas d’Espanya. En aquest cas, la nacionalitat espanyola es pot 

perdre per adquisició de la nacionalitat d’un tercer Estat quan 
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no hi hagi un conveni de doble nacionalitat. Per tant, per tal 

que un nacional espanyol pugui gaudir de la doble nacionalitat, 

cal que l’Estat espanyol hagi conclòs un conveni bilateral amb 

un tercer Estat. 

El cas de Catalunya entraria plenament en els supòsits que con-

templa la constitució espanyola per a poder establir convenis 

de doble nacionalitat. De fet, la legislació espanyola reserva la 

possibilitat de concloure convenis de doble nacionalitat amb 

aquells Estats amb els quals s’hagi mantingut vincles històrics 

i polítics. Però per que la doble nacionalitat sigui efectiva cal 

negociar-lo i firmar-lo. Mentre no estigui signat no hi ha doble 

nacionalitat. Simplement, els catalans podrem operar amb dues 

nacionalitats per col·lisió de dos ordenaments jurídics. 

I cal advertir que en ser un tractat bilateral, la seva conclusió 

té conseqüències jurídiques més enllà del seu contingut, ja que 

implica el reconeixement d’Estats. És a dir, suposaria el reco-

neixement de la independència de Catalunya per part d’Espanya. 

Per tant, és més que previsible que mentre Espanya no vulgui 

reconèixer la nostra independència, no podrà concloure un con-

veni de doble nacionalitat amb l’Estat Català. Si de cas, haurà de 

continuar considerant als catalans com a nacionals propis. 

Això no obstant, no impedeix que la legislació catalana sí con-

templi la conservació de la nacionalitat espanyola per a de-

terminats casos: aquells que demostrin tenir un vincle efectiu 

(d’efectivitat, no d’afectivitat) amb l’Estat espanyol, com per 

exemple haver-hi nascut o tenir-ne ascendència fins a un de-

terminat grau.

En canvi, tenir dues nacionalitats pot ser un error del sistema, 

com és el cas que ens ocupa, o pot ser fruit d’una pràctica dolo-

sa i abusiva per part del titular. El primer cas es donaria quan un 

nacional espanyol adopta la nacionalitat d’un tercer Estat amb 

el que Espanya no té conveni de doble nacionalitat. En principi, 

això suposaria la pèrdua de la nacionalitat espanyola, a menys 

que el subjecte no informi a les seves autoritats del canvi del 

seu estatus. En ocasions passa que l’administració espanyola 

desconeix tots els casos d’adquisició de la nacionalitat d’un ter-

cer Estat. Per tant, pot passar que fins que no en tingui coneixe-

ment, el subjecte en qüestió pugui fer servir dues nacionalitats 

malgrat que l’ús de la nacionalitat espanyola no s’ajusti a Dret. 

El cas és que mentre persisteixi l’error, i mentre el reconeixe-

ment internacional de Catalunya no sigui un fet universal, els 

catalans haurem de continuar fent servir el passaport espanyol 

en aquells països que no reconeguin la nostra independència i, 

el català, en aquells que la reconeguin.
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CRITERIS GENERALS D’ATRIBUCIÓ DE LA NACIONALITAT CATALANA (I)

DOMICILI HABITUAL A CATALUNYAATRIBUCIÓ AUTOMÀTICANO CAL FER CAP TRÀMIT

SER TITULAR DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA  
I RESIDIR A CATALUNYA

Presumpció de la nacionalitat catalana CRITERIS COMPLEMENTARIS D'ATRIBUCIÓ 

NASCUT A CATALUNYA DE PARES CATALANSATRIBUCIÓ AUTOMÀTICANO CAL FER CAP TRÀMIT

NASCUT A L'ESTRANGER DE PARES CATALANSPROVA DE FETLLIBRE DE FAMILIA

ÚLTIM DOMICILI A CATALUNYADRET D'OPCIÓ
RESGUARD PADRÓ MUNICIPAL + 

DECLARACIÓ DE VOLUNTAT

MATRIMONI / PARELLA DE FET AMB NAC. CATALÀDRET D'OPCIÓ
RESGUARD PADRÓ MUNICIPAL + 

DECLARACIÓ DE VOLUNTAT

ATRIBUCIÓ PER RAONS HUMANITÀRIESREFUGIATS POLÍTICS
CONCESSIÓ DISCRECIONAL 

DEL GOVERN

CRITERIS GENERALS D’ATRIBUCIÓ DE LA NACIONALITAT CATALANA (II)

DOMICILI HABITUAL A CATALUNYAPROVA DE FET
RESIDÈNCIA CONTINUADA DURANT 

UN CERT NOMBRE D’ANYS (4-5)

NO SER TITULAR DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA 

Caldria preveure mecanismes d’adopció  
de la nacionalitat catalana per naturalització

Presumpció d'estrangeria. 
No els afectaria la successió d’Estats

CRITERIS COMPLEMENTARIS D'ATRIBUCIÓ 

MENORS D’EDAT FILLS DE PARES  
ESTRANGERS NASCUTS A CATALUNYA 

PROVA DE FET
RESIDÈNCIA PRÈVIA 

I CONTINUADA DURANT UN ANY 

MAJORS D’EDAT I MENORS EMANCIPATS FILLS  
DE PARES ESTRANGERS NASCUTS A CATALUNYA 

PROVA DE FET
RESIDÈNCIA PREVIA  

I DECLARACIÓ DE VOLUNTANT

MATRIMONI / PARELLA DE FET AMB NAC. CATALÀDRET D'OPCIÓ
LLIBRE DE FAMÍLIA + DECLARACIÓ 

DE VOLUNTAT 

DOMICILI A CATALUNYADRET D'OPCIÓ
PROCÉS DE NATURALITZACIÓ 

(PERMÍS DE RESIDÈNCIA) 

ATRIBUCIÓ PER RAONS HUMANITÀRIESREFUGIATS POLÍTICS
CONCESSIÓ DISCRECIONAL 

DEL GOVERN
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SUPÒSITS D’ATRIBUCIÓ  
DE LA NACIONALITAT CATALANA

Atribució automàtica (A1)

L’atribució de la nacionalitat només pot afectar als nacionals 

espanyols d’origen i d’adopció residents habituals a Catalunya. 

Això, en principi, hauria d’excloure als estrangers residents si 

seguim la pràctica habitual d’atribució de la nacionalitat en ca-

sos de successió d’Estats. La seva situació no hauria de variar 

per efecte de la secessió de Catalunya, però es podrien acollir 

al principi bàsic que estableix que cap persona pot perdre drets 

o el seu estatus per causa d’una successió d’Estats. En aquest 

cas, s’hauria de continuar aplicant la legislació espanyola, en 

tant no es desenvolupi una legislació pròpia. 

Mentre Espanya no reconegui 
la independència de Catalun-
ya, els catalans podran con-
tinuar exercint els drets que 

atorga Schengen i la ciutada-
nia europea a través de  

la nacionalitat espanyola

En canvi, la conservació dels drets polítics i socials dels nacio-

nals de països membres de la UE i de l’espai Schengen resi-

dents a Catalunya dependrà de la permanència de Catalunya 

a aquests marcs. Catalunya només estaria obligada pels trac-

tats internacionals que atorguen certs drets als nacionals d’al-

tres Estats, en la mesura que es consideri un altre Estat part 

d’aquests tractats. I al revés, els nacionals catalans només po-

dran conservar els seus drets en països membres de Schengen 

en la mesura que Catalunya en sigui considerada un Estat part. 

Tanmateix, mentre Espanya no reconegui la independència de 

Catalunya, els catalans podran continuar exercint els drets que 

atorga Schengen i la ciutadania europea a través de la naciona-

litat espanyola. 

Nacionals absents (A2)

Són els nacionals espanyols d’origen o d’ascendència catalana 

residents habituals a l’estranger. Aquest supòsit s’aplicaria tant 

per aquells que no hagin adoptat la nacionalitat de l’Estat on resi-

deixen, com per aquells que havent adoptat la nacionalitat de l’Es-

tat del territori, continuïn conservant la nacionalitat espanyola. 

Segons el projecte d’articles de les Nacions Unides sobre l’atri-

bució de la nacionalitat, l’Estat català no pot atribuir la naciona-

litat catalana als nacionals absents sense el seu consentiment. 

És a dir, seria un dels casos on s’hauria de contemplar el dret 

d’opció. Ara bé, la legislació ha de preveure un mecanisme ade-

quat i uns terminis efectius per exercir aquest dret. 

Hi ha dues formes d’exercir el dret d’opció: la primera, a pro-

posta de l’interessat o dels seus tutors; la segona per renún-

cia expressa. En el primer cas és l’interessat qui ha d’iniciar 

els tràmits (terminis i forma) que la legislació estableixi per fer 

efectiu el dret d’opció. En el segon cas, és l’administració qui 

atribueix la nacionalitat catalana a aquells ciutadans que es pu-

gin incloure en algun dels supòsits que estableixi la legislació. 

I són els interessats qui podrien renunciar-hi en temps i forma 

que prevegi la mateixa. 

El procediment per exercir el dret d’opció no és una qüestió 

purament formal, donat que alguns mecanismes concrets (ter-

minis, requisits i formalitats) poden afavorir l’atribució de la na-

cionalitat i altres la poden desincentivar. 

Dit això, el catalans absents no només tindrien el dret d’opció, 

si no que es podria plantejar adoptar el segon mecanisme per 

a fer-lo efectiu. La idea és que no se’ls atribueixi la nacionalitat 

forçosament, però que al mateix temps es garanteixi que no es-

devenen apàtrides per causa de la independència de Catalunya. 

De fet, un dels requisits que haurien de complir per poder re-

nunciar a la nacionalitat catalana, és demostrar que tenen una 

altra nacionalitat o bé que conservaran la nacionalitat espanyola 

segons la legislació de l’Estat veí. En cas contrari, l’administració 

s’hauria de reservar el dret de denegar la petició de renúncia. 

A la pràctica, això voldria dir, que als catalans absents se’ls pot 

atribuir la nacionalitat de forma directe i, que és el propi inte-

ressat qui en podria renunciar mitjançant una simple manifes-

tació de voluntat.  

Aquestes consideracions també podrien ser aplicables pels ca-

talans absents residents habituals a Espanya (supòsit A3). Això 

no obstant, la legislació haurà de preveure si distingeix entre 

catalans d’origen residents a Espanya o els espanyols residents 

temporals a Catalunya que hagin tornat al seu país. Aquests dos 

supòsits haurien d’estar contemplats en un futur conveni de do-

ble nacionalitat amb cada Estat. 



P15

Ara bé, en principi, aquests supòsits no hauria d’afectar als 

espanyols d’origen català residents a l’estranger que hagin 

renunciat o perdut la nacionalitat espanyola. Tanmateix, la le-

gislació hauria de preveure el dret d’opció per aquests casos, 

bàsicament perquè la renúncia a la nacionalitat espanyola no 

implica la renúncia a la nacionalitat catalana. Però en aquest 

cas, a diferència dels anteriors, s’hauria de preveure el primer 

mecanisme per exercir el dret d’opció. És a dir, a proposta de 

l’interessat i durant el termini que estableixi la legislació.  

Catalans d’origen espanyol (B1)

Aquest cas és numèricament important. Al no existir voluntat 

de crear un Estat ètnicament pur, la legislació del futur Estat 

preveurà l’atribució directe de la nacionalitat catalana. És a dir, 

seran catalans d’origen. Ara bé, la legislació també hauria de 

preveure l’exercici del dret d’opció per a aquest col·lectiu. 

A més del dret d’opció, caldria que la legislació catalana els re-

conegués el dret a la doble nacionalitat que serviria per evitar 

que l’atribució de la nacionalitat catalana pugui comportar la 

pèrdua de la nacionalitat espanyola per aquells casos que con-

templi la legislació. 

Diem que aquest grup hauria de tenir dret d’opció i dret a la 

doble nacionalitat, perquè en principi, l’exercici del primer su-

posaria la renúncia a una de les dues nacionalitats. Com ja em 

manifestat, un dels principis bàsics de la legislació catalana és 

impedir que cap nacional espanyol esdevingui estranger a Ca-

talunya per causa de la nostra independència. 

Ara bé, és possible que la legislació catalana hagi de preveu-

re terminis per l’exercici d’aquests drets i hagi d’exigir alguna 

condició com per exemple un mínim arrelament a Catalunya, 

per evitar empadronaments massius amb finalitats polítiques, la 

qual cosa s’hauria de tractar com un frau de llei. 

En un exercici d’imaginació sense precedents, podríem incloure 

altres casos particulars que podrien afectar a nacionals espan-

yols, com és el dels catalans originaris d’altres Estats de recent 

independència secessionats de l’Estat espanyol (E). En aquest 

cas, distingirem entre els originaris d’altres territoris esdevin-

guts Estats de recent independència i els de territoris que sol·li-

citin confederar-se amb Catalunya. 

En el primer cas, la legislació catalana podria preveure establir el 

dret d’opció complementat amb el dret a la doble nacionalitat. La 

idea és evitar la proliferació de casos de nacionalitat múltiple. En 

el segons cas, també se’ls podria atribuir la nacionalitat catalana.

Estrangers naturalitzats espanyols (C1)

En ser titulars de la nacionalitat espanyola, encara que per 

adopció o per naturalització, la legislació del futur Estat els hau-

ria d’atribuir la nacionalitat catalana d’origen, com la resta d’es-

panyols residents a Catalunya. 

Ara bé, caldria considerar quina afectació tindria tot plegat per 

evitar casos de nacionalitat múltiple. En aquests casos s’haurà 

de fer compatible la legislació no de dos, sinó de tres Estats di-

ferents, tenint en compte que Catalunya no podrà formar part 

dels convenis de doble nacionalitat signats per l’Estat espanyol 

amb tercers països. Això no obstant, sí que podria signar conve-

nis amb idèntic contingut amb aquests països. Aquesta pràctica 

pot resultat molt profitosa, perquè en ser tractats bilaterals su-

posaria el reconeixement internacional de Catalunya. 

Funcionaris de l’Estat espanyol (D1 i D2)

Aquest paràgraf contempla dos supòsits diferents. El primer és 

el dels funcionaris espanyols destinats a Catalunya en l’exercici 

de les seves funcions. I el segon, és el dels funcionaris espan-

yols d’origen català destinats fora de Catalunya. 

Normalment, els ordenaments interns reserven l’exercici de 

càrrecs públics exclusivament als nacionals d’origen, especial-

ment quan es tracta de càrrecs que suposen l’exercici de com-

petències sobiranes de l’Estat i/o de representació política. 

Fins i tot, molts ordenaments amplien aquestes restriccions a 

persones que hagin adquirit la nacionalitat de l’Estat en qüestió 

per naturalització, adopció o per qualsevol altre forma.

Aquesta pràctica és d’especial rellevància en casos de suc-

cessió d’Estats, especialment davant la presència de minories 

nacionals de l’Estat predecessor en el territori transferit fruit 

de processos de repoblació ordenada o de processos migra-

toris. Però també és de rellevància en el cas dels funcionaris 

d’Estat i de persones originàries d’aquest mateix territori que 

exerceixen càrrecs de representació política en els òrgans de 

govern de l’Estat predecessor. En qualsevol cas, és una con-

seqüència lògica de la successió d’Estats. 

Tant els funcionaris de l’Estat predecessor destinats a l’adminis-

tració civil i militar del territori secessionat, com els seus ori-

ginaris al servei de l’Estat predecessor, són dos dels col·lectius 

més desprotegits en casos de successió d’Estats. Si analitzem 

la casuística a l’Europa balcànica i oriental, observem com els 

primers esdevenen un objectiu polític. Fins i tot, la legislació 

del nou Estat (Letònia, Croàcia...) pot preveure la seva expulsió. 
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Malgrat tot, no estaríem ben bé davant d’un cas de discrimina-

ció sempre que com hem dit anteriorment segueixi un procedi-

ment jurídic i no tingui caràcter indiscriminat. 

Per aquests dos casos, s’hauria de preveure el dret d’opció. 

Però donat que exerceixen funcions públiques se’ls podria de-

negar el dret a la doble nacionalitat. Tanmateix, haurien de con-

servar la seva feina i categoria laboral. 

Un cas particular és el dels membres de determinats cossos 

de l’administració espanyola, per exemple, policies i militars 

en general; i de forma més específica, els agents dels serveis 

d’intel·ligència de l’Estat destinats a Catalunya per interrompre 

el procés sobiranista. La legislació del nou Estat no els hauria 

d’atribuir la nacionalitat catalana, a menys que fossin catalans 

d’origen, però sense dret a conservar el lloc de treball. 

Així mateix, la pràctica internacional acostuma a obligar als fun-

cionaris originaris de l’Estat predecessor a renunciar a la seva 

nacionalitat per poder optar la nacionalitat de l’Estat successor i 

conservar el seu lloc de treball. Això no obstant, és una pràctica 

que difícilment s’aplicarà a l’ordenament jurídic català. 

Minories nacionals transfronterers (F)

Ja hem vist que els límits dels Estats no sempre són coincidents 

amb els límits de la nació històric/cultural a la que representen. 

Seria el cas, per exemple, dels catalans residents en territoris 

espanyols no emancipats. No s’inclourien els catalans emigrats 

a Espanya, si no aquells col·lectius que havent format part de 

l’origen històric de Catalunya, es trobaran en territori espanyol 

després de la independència de Catalunya per un desplaçament 

arbitrari de les fronteres internes i externes de l’Estat. 

La legislació catalana hauria de preveure certs avantatges pels 

membres d’aquests col·lectius en l’àmbit cultural, educatiu, la-

boral, etc. Tot i que no hi hauria l’obligació d’atribuir-los la na-

cionalitat catalana perquè no es troben dins del territori seces-

sionat, cabria la possibilitat de conferir-los els mateixos drets 

que els catalans d’origen espanyol. És a dir, se’ls podria atorgar 

el dret a la doble nacionalitat mitjançant un conveni amb l’Estat 

espanyol, similar al conveni signat amb Portugal respecte els 

habitants de la ciutat d’Olivença, a Extremadura.

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL D'ALGUNES  
MINORIES NACIONALS TRANSFRONTERERES

Hongaresos

Eslovacs

Romanesos
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Polonesos

MINORIES CATALANES TRANSFRONTERERES

Sovint el desplaçament arbitrari de les fronteres suposa que els 

comunitats humanes no coincideixen amb els límits dels Estats. 

En el cas de Catalunya passarà exactament igual. La legislació 

catalana haurà de preveure un cert reconeixement de les nostres 

pròpies minories nacionals transfrontereres  de la mateixa ma-

nera que ha de garantir els drets dels catalans d’origen espanyol 

residents a Catalunya. 

Apàtrides (G)

L’apatrídia és la condició de tota persona que no té la naciona-

litat de cap Estat. Suposa una vulneració dels Drets Humans, 

ja que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix ex-

pressament el dret a la nacionalitat.  

En aquest àmbit, la comunitat internacional ha fet un gran es-

forç per evitar els casos d’apatrídia, incloent l’adopció de dues 

convencions internacionals. Tot i així, actualment al món hi ha 

entre dotze i quinze milions d’apàtrides segons L’ACNUR. 

Els principals casos d’apatrídia es donen com a conseqüència 

del fenomen de la successió d’Estats i del desplaçament forçós 

de persones originat per conflictes bèl·lics. Però també pot ser 

fruit de processos de neteja ètnica.

Malgrat no ser un cas numèricament destacable, la legislació cata-

lana haurà de preveure mecanismes per evitar l’aparició d’aquest 

fenomen com a conseqüència de la nostra independència. 

En principi, i donat que els apàtrides no gaudeixen de la na-

cionalitat espanyola, la independència de Catalunya no hauria 

d’afectar el seu estatus jurídic. Tanmateix, i per raons d’humani-

tat, seria desitjable que el legislador català contemplés aquests 

casos i se’ls atorgués la nacionalitat catalana d’origen, ja que al 

cap i a la fi són persones que es trobaran en territori català en el 

moment efectiu de la independència. És a dir, tindran presència 

a Catalunya en el moment de constitució del nou Estat. 

Si s’optés per crear una legislació restrictiva, com a molt se’ls 

podria exigir demostrar un cert arrelament a Catalunya, per 

exemple, un cert nombre d’anys de residència permanent abans 

del moment efectiu de la independència. 

Ara bé, caldria que l’administració es protegís de picaresques 

i pràctiques abusives. Aquells que s’acullin a l’atribució directe 

de la nacionalitat catalana al·legant que no són reconeguts com 

a nacionals de cap altra Estat han de tenir reconeguda la seva 

condició d’apàtrides per l’ordenament jurídic espanyol. 

A més, la legislació ha de preveure la seva denegació de forma 

individual i motivada quan concorrin causes de seguretat nacio-

nal i d’ordre públic. La idea és evitar que estrangers en situació 

irregular intentin obtenir la nacionalitat catalana d’origen ocul-

tant la seva veritable nacionalitat si en disposen d’una.  
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Finalment, cal recordar que, per evitar casos d’apatrídia, el Dret 

Internacional estableix que l’Estat predecessor, Espanya, no 

privarà de la seva nacionalitat a aquelles persones que no ha-

gin pogut adquirir la nacionalitat de l’Estat successor, Catalun-

ya. Aquest no és el supòsit dels apàtrides en el moment efectiu 

de la independència, sinó el d’aquelles persones que la legis-

lació catalana no els atribueix la nacionalitat del nou Estat. La 

idea és que ningú pugui quedar sense nacionalitat, encara que 

sigui per un error del sistema. Tanmateix, correspon a l’Estat 

espanyol assumir aquesta responsabilitat. 

En qualsevol cas, Catalunya no es pot responsabilitzar per les 

decisions polítiques que adopti el seu Estat veí, però és evident 

que la legislació catalana haurà de ser curosa i reduir el màxim 

possible els casos d’aquells que no puguin accedir a la naciona-

litat catalana de forma directa i automàtica. 

CONCLUSIONS 

Cap ciutadà podrà esdevenir estranger per causa de la  inde-

pendència de Catalunya. Tots els nacionals espanyols conserva-

ran el seu estatus jurídic i els seus drets a Catalunya. Per això, i 

també per evitar casos d’apatrídia, cal que la legislació del nou 

Estat els atribueixi la nacionalitat catalana d’origen de forma 

directe i automàtica, com a norma general. 

Al mateix temps, Catalunya necessita de nacionals propis per 

poder ser considerat un Estat independent. Aquesta necessitat 

és perfectament compatible amb el dret a conservar la nacio-

nalitat espanyola d’origen si aquesta és la voluntat dels inte-

ressats. Però ambdues nacionalitats no poden ser compatibles 

com a norma general, si no en els cassos en els que es demostri 

un vincle efectiu, prèvia declaració de voluntat i durant un ter-

mini concret de temps. Transcorregut el termini, es podrà fer 

efectiva l’adopció de la nacionalitat espanyola per altres vies 

com la naturalització o l’adopció. 

En principi, el dret d’opció implica el dret a la renúncia d’una 

de les dues nacionalitats, a menys que la legislació contempli 

el dret a la doble nacionalitat, supòsit en el que el dret d’op-

ció perd sentit. El problema és que l’Estat espanyol pot tenir la 

seva pròpia política de nacionalitat, i deixar sense nacionalitat 

a tots aquells espanyols residents en territori català. Davant 

d’aquesta eventualitat, convé que la legislació catalana no pre-

vegi l’exercici del dret d’opció com a norma general. Només així 

s’evitaran casos d’apatrídia. El dret d’opció només s’hauria de 

contemplar en casos mols específics com funcionaris de l’Estat, 

nacionals absents, minories nacionals transfrontereres, etc. 

El dret a la doble nacionalitat també s’hauria de contemplar per 

aquells casos en els que existeixi un vincle efectiu entre l’inte-

ressat i l’Estat. Però no com a norma general, ja que vulneraria 

la subjectivitat internacional de Catalunya. Com hem dit, una 

cosa és la possessió de dues nacionalitats per una col·lisió entre 

dos ordenaments jurídics i una altra cosa molt diferent és el 

reconeixement de la doble nacionalitat mitjançant un conveni 

específic. Així, que els catalans puguem continuar gaudint de la 

nacionalitat espanyola per manca de reconeixement de la nos-

tra independència no vol dir que tinguem doble nacionalitat. 

La repatriació forçosa és una actuació execrable. Es considera 

un il·lícit internacional quan es fa arbitrària i indiscriminadament 

i quan està motivada per raons d’origen o procedència. La legis-

lació catalana no contemplarà l’expulsió dels membres de cap 

comunitat nacional legalment establerts a Catalunya per raó 

del seu origen. 

Tanmateix, la repatriació és acceptada quan es contempla de 

forma individual, respon a criteris de seguretat nacional i segu-

retat pública i sempre com a execució d’un procediment judicial 

amb totes les garanties. Només es pot contemplar en a casos 

de pertinença a grups terroristes, paramilitars o grups de resis-

tència i, en ocasions, davant la pertinença a grups d’ideologia 

feixista i neonazi, segons els ordenaments. 

Sovint els Estats acorden els terminis de les repatriacions. Per 

exemple, quan es tracta de funcionaris al seu servei originaris 

de l’altre Estat. Però són casos excepcionals on es pot contem-

plar el dret d’opció. 

De l’aplicació de la llei sobre l’atribució de la nacionalitat catalana 

no podem esperar la formació d’un Estat ètnicament pur i cultu-

ralment homogeni. El que esperem és que reconegui els matei-

xos drets per a tothom amb independència de la seva procedèn-

cia i identitat, ja que aquest serà el fonament de la convivència 

per a les generacions futures i de l’estabilitat social de Catalunya.
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