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Rosa Díez proposa abolir
l'autonomia de Catalunya
Suggereix que Rajoy apliqui l'article 155 de la Constitució espanyola
Rosa Díez, celebrant els resultats del 20-N. Foto: UPyD.

"Si una Comunitat Autònoma no complia les obligacions que la Constitució o altres lleis li
imposaven, o actuava de forma que atemptés greument contra l'interès general d'Espanya, el
Govern, i previ requeriment desatés fet al President de la Comunitat Autònoma, amb l'aprovació
per majoria absoluta del Senat podrà adoptar les mesures necessàries per tal d'obligar-la al
compliment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l'interès general esmentat." Aquest
és l'article 155 ( http://www.naciodigital.cat/noticia/45426/brunete/constitucional) de la Constitució
espanyola, que avui la líder d'Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha demanat que
s'apliqui a Catalunya.
En una entrevista amb RNE, ha assegurat que "el govern d'Espanya ha d'utilitzar l'article 155 de
la Constitució", insistint en la tesi que ja va apuntar al juliol http://rosadiez.net/2012/07/25/la-hora(
del-155-techo-de-gasto-y-eleccion-entre-el-actual-modelo-territorial-del-estado-o-el-estado-debienestar/) , en què es preguntava: "És creïble que arreglin la situació els que l'han provocada?
Poden, les comunitats autònomes que s'han endeutat per sobre de les seves possibilitats, que han
creat i mantingut estructures institucionals alienes a l'interès general, desfer l'entramat que les ha
dut a la fallida?"
Díez sosté que "ha passat el temps" perquè s'apliqui el mecanisme espanyol de rescat autonòmic,
sinó que cal "una intervenció completa aplicant l'article 155". És a dir, "les ordres a les autoritats de
les comunitats autònomes les ha de donar el govern de l'Estat".
A l'entrevista, Díez també s'ha mostrat contrària al pacte fiscal que reclama el Parlament de
Catalunya, així com també al sistema foral basc i navarrès: "Volem que la Unió Europea tingui una
fiscalitat comuna i no ho volem a Espanya? Cada comunitat autònoma n'ha de tenir una de
diferent?" I ha sentenciat: "Som un partit nacional que defensa el mateix a tot arreu. Això, a
Espanya, és una raresa."
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