
 

LA VIABILITAT DE LES FINANCES PÚBLIQUES EN EL MARC DEL NOU ESTAT PROPI 

Des d’un punt de vista estrictament econòmic el Nou Estat és necessari i urgent per 

recuperar el benestar de les persones 

 

L’ESPOLI 

1. El dèficit fiscal de Catalunya en relació a Espanya es manté des de 1986 en una mitjana 

del 8 per 100 del PIB català. De 1986 a 2009 és de 214 mil milions d’euros (en 

endavant MM). 

2. En el període 2006-2009 la mitjana del dèficit fiscal ha sigut de 16 MM per any. 

3. L’espoli  d’Espanya a Catalunya de 2005 a 2009 (78 MM) es molt superior a l’aportació 

d’ Alemanya a Europa de 2007 a 2011 (40,7 MM). 

 

MALA ADMINISTRACIÓ D’ESPANYA 

4. Moltes inversions s’han fet amb criteris de populisme electoral, i sense rendibilitat que 

han generat el malbaratament del recursos públics. 

5. El govern d’Espanya ha posat en situació de risc les pensions, pel fet d’invertir el 90 per 

100 del Fons de reserva de les pensions en Deute espanyol (a 10 i 20 anys), un dels 

Deutes sobirans de més baixa qualificació del món. 

 

LA VIABILITAT DE LES FINANCES PÚBLIQUES EN EL MARC DEL NOU ESTAT PROPI 

Ingressos 

6. El nou Estat disposarà de nous ingressos pel fet de poder disposar a Catalunya de la 

recaptació de l’IRPF (7,7 MM), de l’IVA (5,2 MM), dels Impostos especials (2,0 MM) i de 

l’Impost de Societats (3,6 MM). En Total: 19 MM.  

7. Incorporarà també els ingressos de la Seguretat Social a Catalunya, uns 25,0 MM. 

8. La mitjana del conjunt d’ingressos augmentaria en 49 MM. A aquesta quantitat s’haurà 

de detreure l’import de les transferències que avui provenen de l’Estat espanyol per 

import de 5,3 MM. 

Despeses 

9. La Generalitat de Catalunya, haurà d’incorporar alguns dels serveis que avui presta 

l’Estat i que son estructures d’Estat necessàries (justícia, defensa, seguretat, política 

exterior,etc.). 

10. Les despeses addicionals calculades per a incorporar els serveis d’Estat ascendeixen a 

35,4 MM. 

Guany 

11. El resultat d’incorporar els ingressos i les despeses de l’Estat es de 13,6 MM. Un 7,1 % 

del PIB. 

L’economia de la Seguretat Social també està garantida 

12. Les pensions que cobren avui els jubilats es paguen amb les cotitzacions dels 

treballadors d’avui. A Catalunya els ingressos per cotitzacions superen les despeses per 



 

pensions i les prestacions per atur. L’aportació neta a la Seguretat Social des de 1995 al 

2010 ha estat de 24,7 MM. 

13. Mentre que Catalunya tindria un saldo acumulat positiu de 3.384 euros per persona i 

equivalent al 12,7 % del PIB català, Espanya (sense Catalunya) tindria un saldo negatiu 

de -2.228 euros per persona i equivalent a un 10,1 % del seu PIB. 

14. La permanència de Catalunya a la caixa Única d’Espanya restaria capacitat al sistema 

de pensions català, pel fet de participar en un sistema més dèbil. 

 

 

L’ECONOMIA CATALANA EN EL MARC DEL NOU ESTAT 

Catalunya és un país preparat pel creixement i creixerà 

15. Catalunya és un país preparat per tenir un lloc rellevant en l’economia mundial. El punt 

de partida és molt bo.  

16. L’Economia catalana es veurà potenciada com a porta logística d’Espanya i del sud 

d’Europa.  

17. Un possible boicot d’Espanya a determinats productes catalans es veurà contrarestat 

per la creixent exportació catalana a la resta del món, per la reacció d’adquirir 

productes a Catalunya que en part s’adquireixen a Espanya, pel creixement del 

consum induït per la recuperació del dèficit fiscal i les inversions en infraestructures 

productives. 

18. En un termini d’uns 5-6 anys l’atur anirà recuperant ratis en consonància amb els 

països europeus, situant-se en la meitat del nombre d’aturats actuals. 

 

L’INDEPENDÈNCIA ÉS CADA VEGADA MÉS URGENT 

En tant no s’aconsegueixi la independència l’economia catalana empitjorarà 

19. La permanència a Espanya tindrà nous costos com a conseqüència de l’actitud del 

govern espanyol, que no pararà amb mesures d’ofec. En tant no s’aconsegueixi la 

independència l’economia catalana i la de la Generalitat de Catalunya empitjoraran.  

 

___________________________________________ 

 

CONCLUSIONS 

20. Catalunya és un país preparat per tenir un lloc rellevant en l’economia mundial. 

21. La capacitat d’autofinançament del nou Estat està garantida. 

22. El nou Estat tindrà més recursos per:  

a. Garantir els serveis. 

b. Invertir en infraestructures. 

c. Impulsar l’economia. 

d. Pagar les pensions. 

e. Reduir el nombre d’aturats. 

23. Aconseguir la independència es cada vegada més urgent. 


