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Dades per a situar-nos 

Milions d’habitants 

Tenim l’ 1,47 % de la població de la UE. 

Produïm l’1,56 % del PIB de la UE. 

Catalunya Unió Europea 

Habitants 7.434.000 507.417.000 

PIB  203.615.000 € 13.068.601.000 € 

PIB per habitant 27 298 €  25.700 € 

http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/xifresct/xifres2015cat.pdf 

Bèlgica 11,2 Suïssa  8,2 Finlàndia  5,5 

Portugal 10,3 Catalunya  7,4 Eslovàquia  5,4 

Suècia   9,8 Bulgària  7,2 Noruega  5,2 

Àustria   8,6 Dinamarca  5,6  Irlanda  4,6 

Dades any 2013 

Tindrem una dimensió com els països més pròspers d'Europa 



Arguments jurídics 

Què diu el Tractat de la Unió Europea sobre 

un procés de lliure determinació d’un poble 

que forma part d’un estat membre? 

Específicament no ho preveu 



Arguments jurídics 

 Article 2 TUE: 

La Unió Europea es fonamenta en els valors de respecte a la dignitat 

humana, la llibertat, democràcia, igualtat, estat de dret i respecte als drets 

humans, inclosos els drets de les minories. 

 Article 3 TUE: 

La Unió Europea té com a finalitat promoure la pau, els valors i el benestar 

dels seus pobles; així com contribuir a la protecció dels drets humans i a 

l’estricte respecte i al desenvolupament del dret internacional; en particular, 

el respecte als principis de les Nacions Unides. 



Arguments jurídics 

 Carta de les Nacions Unides: el respecte al principi de la 

lliure determinació dels pobles 

    (articles 1.2 i 55).       

  Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics: 

 Tots els pobles tenen dret de lliure determinació. 

  Convenció de Viena sobre Successió d’Estats en 

Matèria de Tractats del 1978: 

     (article 17.1 notificació de successió). 



Arguments jurídics 

CARTA DELS DRETS  FONAMENTALS 

DE LA UNIÓ EUROPEA 

(2000/C 364/01) 

Article 19.1 de la Carta dels 

Drets Fonamentals de la Unió 

Europea: 

“Es prohibeixen les 

expulsions col·lectives.” 
 



 UNIÓ EUROPEA (UE) 

• Alemanya   (1958) 

• Àustria   (1995) 

• Bèlgica   (1958) 

• Bulgària   (2007) 

• Xipre   (2004) 

• Croàcia   (2013) 

• Dinamarca (1973) 

• Eslovàquia (2004) 

• Eslovènia   (2004) 

• Espanya   (1986) 

• Estònia   (2004) 

• Finlàndia  (1995) 

• França   (1958) 

• Grècia   (1981) 

• Hongria      (2004) 

• Irlanda      (1973)  

• Itàlia      (1958) 

• Letònia      (2004) 

• Lituània      (2004) 

• Luxemburg  (1958) 

• Malta      (2004) 

• Països Baixos (1958) 

• Polònia       (2004) 

• Portugal       (1986) 

• Regne Unit   (1973) 

• República Txeca  (2004) 

• Romania   (2007) 

• Suècia   (1995) 

http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_fr.htm 

Cal ser “un estat europeu” i compartir 

els valors fonamentals que inspiren el 

naixement de la Unió 

Institucions i organismes de la UE: 

 Parlament Europeu 

 Consell de la UE 

 Comissió Europea 

 Comitè Econòmic Social Europeu 

 Comitè de les Regions 



Espai Econòmic Europeu 

EEE 

• Estats de la UE 

• Islàndia 

• Liechtenstein 

• Noruega 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/em0024_es.htm 

- Lliure circulació de mercaderies. 

- Lliure circulació de persones. 

- Lliure circulació de serveis. 

- Lliure circulació de capitals. 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/control-de-fronteras/estados-del-espacio-economico-europeo-eee- 

Membres: 



EFTA  
Associació Europea de Lliure Comerç 

EFTA  
Associació Europea de Lliure Comerç 

• Islàndia  
• Liechtenstein 
• Noruega 
• Suïssa 

Lliure comerç entre les parts, amb accés als respectius mercats de productes industrials i 
agrícoles, així com regulacions, disciplines comercials i normes duaneres. 

http://www.efta.int/ 

Circulació de mercaderies amb la UE sense rebre subvencions ni pagar 

Membres: 

EFTA, o els beneficis del mercat comú sense 
estar dins de la Unió Europea. 



Unió Duanera de la Unió Europea 

• Estats de la UE 

• El Principat de Mònaco 

• Zones de sobirania del Regne 

Unit de Akrotiri i Dhekelia a 

Xipre 

• Andorra (exclou productes agrícoles) 

• San Marino 

• Turquia (exclou productes agrícoles) 

 

http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/preguntas-comercio-exterior/-/preguntas-comercio-exterior/c490d138-a6b5-4db9-

967d-268f3be72573 

Membres: 

  Eliminació de drets de duanes. 

  Adopció d’un Aranzel Exterior Comú. 

  Creació d’un sol territori duaner. 

  Resta de reglamentacions del comerç idèntiques. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Europ%C3%A4ische_Zollunion.svg


Espai Schengen 

• Alemanya 

• Àustria 

• Bèlgica 

• Dinamarca 

• Eslovènia 

• Espanya 

• Estònia 

• Finlàndia 

• França 

• Grècia 

• P. Baixos 

• Hongria 

• Islàndia 

• Itàlia 

• Letònia 

• Liechtenstein 

• Lituània 

• Luxemburg 

• Malta 

• Noruega 

• Polònia 

• Portugal 

• República Txeca 

• Eslovènia 

• Suècia 

• Suïssa 

I-   Elimina els controls en les fronteres internes. 

III- Cooperació duanera, policial i judicial. 

II-  Normes comunes per al control de les fronteres externes. 

Membres: 



Eurozona 

No participen en la moneda única els estats membres de la Unió Europea 

següents: 

Bulgària, República Txeca, Dinamarca, Croàcia, Hongria, Polònia, Romania, 

Suècia i Regne Unit. 

• Alemanya 

• Àustria 

• Bèlgica 

• Xipre 

• Eslovàquia 

• Eslovènia 

• Estònia 

• Espanya 

• Finlàndia 

• França 

https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.es.html 

• Grècia 

• Irlanda 

• Itàlia 

• Letònia 

• Lituània 

• Luxemburg 

• Malta 

• Països Baixos 

• Portugal 

Membres: 



ALBANIA 

ARMENIA 

ANDORRA 

AZERBAIJAN 

GEORGIA MOLDOVA 

MACEDONIA 

RUSIA 

SERBIA 

UKRAINA 

TURKEY 

BULGARIA   ROMANIA   UK 

ICELAND 

LIECHTENSTEIN 

NORWAY 

AUSTRIA  BELGIUM  ESTONIA  FINLAND  FRANCE  GERMANY  

GREECE  ITALY  LUXEMBURG  MALTA  NEDERLANDS  PORTUGAL  

SLOV AKIA  SLOVENIA   SPAIN 

CHIPRE IRELAND 

SAN MARINO 

      VATICAN 

MONACO 

SUIZA 

CZECH  DENMARK  HUNGARY  LATVIA  LITHUANIA  POLAND   SWEDEN 

BOSNIA CROATIA MONTENEGRO 



Hi ha moltes formes de relacionar-se amb Europa 

Unió Europea 

(UE)  EFTA  

Associació Europea de Lliure Comerç 

Unió Duanera de http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_UnionAduaneraDeLaUE.html&docType=main&languageId=ESla Unió Europea 

EEE  

Espai Econòmic Europeu 

Unió Duanera de la Unió Europea 

• Estats de la UE 

• Islàndia 

• Liechtenstein 

• Noruega 

Espai Schengen 

• Alemanya 

• Àustria 

• Bèlgica 

• Dinamarca 

• Eslovènia 

• Espanya 

• Estònia 

• Finlàndia 

• França 

• Grècia 

• Països Baixos 

• Hongria 

• Islàndia 

• Itàlia 

• Letònia 

• Liechtenstein 

• Lituània 

• Luxemburg 

• Malta 

• Noruega 

• Polònia 

• Portugal 

• República Txeca 

• Eslovènia 

• Suècia 

• Suïssa 

• Estats de la UE. 

• El Principat de Mònaco. 

• Zones de sobirania del Regne Unit de 

    Akrotiri i Dhekelia a Xipre. 

• Islàndia  

• Liechtenstein 

• Noruega 

• Suïssa 

• Alemanya   (1958) 

• Àustria   (1995) 

• Bèlgica   (1958) 

• Bulgària   (2007) 

• Xipre   (2004) 

• Croàcia   (2013) 

• Dinamarca (1973) 

• Eslovàquia (2004) 

• Eslovènia   (2004) 

• Espanya   (1986) 

• Estònia   (2004) 

• Finlàndia  (1995) 

• França   (1958) 

• Grècia   (1981) 

• Hongria              (2004) 

• Irlanda              (1973)  

• Itàlia              (1958) 

• Letònia              (2004) 

• Lituània              (2004) 

• Luxemburg           (1958) 

• Malta              (2004) 

• Països Baixos       (1958) 

• Polònia              (2004) 

• Portugal              (1986) 

• Regne Unit           (1973) 

• República Txeca   (2004) 

• Romania              (2007) 

• Suècia              (1995) 



Arguments jurídics 

Espai Schengen 
Unió Europea 

(UE) 



Regne Unit 

SI 

NO 

NO 

SI 

Unió Europea  

Espai Schengen 

Moneda euro “€” 

Espai Econòmic Europeu 

https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.es.html 

Irlanda 

SI 

NO 

SI 

SI 

Suïssa 

NO 

SI 

NO 

SI 

Tenim moltes Europes 

Lliure circulació mercaderies 

Lliure circulació persones 

Moneda  

Regne Unit 

SI 

NO 

Lliura esterlina 

Suïssa 

SI 

SI 

Franc suís 

Irlanda 

SI 

NO 

Euro “€” 

I això com es tradueix a efectes pràctics? 



http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell_assessor_per_a_la_transicio_naional_catn/informes_publicats/ 

Es
ce

n
ar

is
  I - Permanència 

II- Adhesió ràpida 

III- Adhesió ordinària 

IV – Exclusió temporal  

EFTA i espai Schengen 

Acord bilateral Catalunya – UE  

Acords de lliure comerç  

Les vies d’integració de Catalunya a la Unió Europea 



Les vies d’integració de Catalunya a la Unió Europea 

I - Permanència: En el moment de la seva constitució i de notificar-la a la UE, el nou  

Estat català continua integrat sense interrupció a la Unió, atès que es tracta d‘un 

territori que ja forma part de la UE. 

http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell_assessor_per_a_la_transicio_nacional_catn/informes_publicats/ 

II - Escenari d’adhesió ad hoc: La UE no accepta la permanència automàtica del 

nou Estat, però s’acorda una adhesió ràpida i un règim transitori de relacions 

jurídiques, econòmiques i polítiques amb la UE i el manteniment de drets i obligacions 

dels ciutadans i de les empreses que operen a Catalunya. 

III - Escenari d’adhesió ordinària: La UE accepta obrir de 

manera immediata un procés d’adhesió ordinari com a tercer 

estat, sense prendre mesures ad hoc encaminades a garantir la 

celeritat del procés ni establir règims transitoris específics. 

IV - Escenari d’exclusió com a Estat membre: La UE es 

nega a obrir el procediment formal d’adhesió i el nou Estat 

queda fora sine die de la UE.  



https://www.wto.org/ 

1. Acord bilateral entre Catalunya i la Unió Europea   

 

Alternatives a la no-integració ràpida 

Catalunya i la UE podrien decidir de manera unilateral i recíproca no 

imposar aranzels a la circulació de les mercaderies fabricades i 

comercialitzades en els seus respectius territoris. 

2. Continuïtat de Catalunya a l’EEE (a través de l’EFTA) i a l’espai Schengen   

3. Conclusió d’acords de lliure comerç o unions duaneres amb tercers estats 

La participació de Catalunya a l’EFTA suposaria haver de fer una contribució 

econòmica menor que a la UE, restant-li una major llibertat per a negociar 

acords econòmics i comercials. 

Catalunya, sense ser membre de la UE, podria ser membre de l’espai 

Schengen, especialment si és membre de l’EFTA. 

http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell_assessor_per_a_la_transicio_nacional_catn/informes_publicats/ 

Establir una estratègia alternativa d’internacionalització de l'economia 

catalana per tal de facilitar l'accés a mercats internacionals: acords 

comercials  segons les normes  de l’Organització Mundial del Comerç (OMC).  



Així, doncs, què és més probable que passi? 

II – La UE tradicionalment ha adoptat 

una actitud extremadament flexible i 

pragmàtica a l’hora de donar solució als 

problemes imprevistos que se li han 

plantejat en relació als canvis 

territorials. 

I - El dret de la UE no preveu de manera 

expressa un supòsit com el que 

planteja el cas català.  

http://www.vilaweb.cat/noticia/4238718/20150404/maneres-devitar-vet-despanya-ue-independencia-catalana.html 

“La vam proclamar, la independència. Vam fer la nostra. No vam esperar 

el sí de ningú. Vam guanyar el referèndum el 1990 i l'any 1991 vam 

proclamar la independència tot i que dos dies abans la UE ens havia dit 

que no ens reconeixeria mai”... 

“… gairebé un any després del referèndum, i després de la pressió 

d'Alemanya, la UE va anunciar que ens reconeixeria el 15 de gener de 1992.” 

Vegem l’exemple d'Eslovènia: 

http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell_assessor_per_a_la_transicio_nacional_catn/informes_publicats/ 



Opinions d’experts  

Deutsches Institut für 
Internationale Politik und 

Sicherheit – Roland Vaubel 

 La posició de Barroso, Prodi, 

Reding, Van Rompuy i Martin 

Schultz ‘‘no té fonament 

d‘acord amb els tractats 

europeus”.  

 En tots els casos s’hauria 

d’establir una normativa 

específica per als ciutadans i 

empreses de Catalunya de 

forma que es mantinguin els 

drets de ciutadania europea tot 

i que la Catalunya Estat hagi de 

negociar una admissió formal. 



KAI-OLAF LANG 
Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit  

 Els països veïns 
poden tenir un 
tracte especial en 
l'aplicació de la 
normativa sense 
ser-ne membres 
segons el que 
disposa l'article 8 
del Tractat UE.   

Catalunya no ha signat els Tractats UE, 

 per tant, no en seria membre, però… 

“Poden tenir els drets i 

obligacions sense ser-ne 

membres.” 
Barcelona, 15-5-2014 



Opinions d’experts  

Yves Gounin del 

Consell d’Estat francès 

 “Una negociació de bona fe 

es faria en interès de 

tothom.”  

 “Seria coherent l’adhesió 

automàtica de Catalunya i 

Escòcia.” 

 “Cal treballar el dret 

transitori per a la 

(re)admissió automàtica de 

Catalunya.”  



Opinions d’experts  

Graham Avery 
Director general honorari de la 

Comissió Europea i assessor del 
'European Policy Centre' 

Estudi publicat pel parlament 

britànic 
 Defensa que Escòcia hauria de ser membre 

de ple dret de la Unió Europea el mateix dia 

que es fes efectiva la seva independència.  

 El text assegura que "per raons 

pràctiques i polítiques" no es pot 

demanar als escocesos que "marxin 

de la UE i després hagin de tornar a 

fer la petició per ser-ne membres". 

A nosaltres, els catalans: “Si vostès declaren la independència, l’endemà 

mateix vostès no formaran part de la UE, però ningú no els expulsarà.” 



Opinions d’experts 

L'advocada Ana Stanic 
ha treballat per a prestigiosos despatxos de 
Londres i és fundadora del bufet E&A Law 

   L’advocada especialitzada en 

resolució de conflictes 

internacionals diu: 

 

 Espanya i Catalunya, “o bé 

tots dos territoris es 

mantenen a la UE o bé tots 

dos en queden fora.” 



Opinió dels experts 

EDUARD SAGARRA 

Professor of International Law 

of the University of Barcelona 

and the private school ESADE 

“Ens podrem moure per Europa sense demanar permís a 

Espanya.” 
 

“La ciutadania europea preval sobre la nacionalitat 

espanyola.” 



Opinió dels experts 

NICOLAS LEVRAT, Director of the Global Studies Institute (GSI) of the 

University of Geneva  

“No serà una sorpresa per a la UE la independència de Catalunya.” 

 

“En cas de fractura els drets de les persones es mantindran passi el 

que passi. La ciutadania és un dret adquirit.” 

 

“Els tribunals han dit que la ciutadania és independent dels estats i 

ningú la pot retirar.” 

 
“Caldrà passar per una negociació i el nou Estat serà acceptat.” 

 

“Segons la Convenció de Viena l’estat successor tindrà els mateixos drets que 

el predecessor en els tractats.” 



Opinió dels experts 

• JEAN-BERNARD AUBY, director de la càtedra Mutations de 
l’Action Publique et du Droit Public («Changes in Governance and 
Public Law») Chair at Sciences Politiques 

“Les idees que es defensen des de Madrid dient que els catalans 

perdrien la ciutadania europea em semblen immorals.’’ 



 Normalment la integració d’un nou 

Estat comporta 2 o 3 anys (integració 

de la legislació, respecte als drets 

humans, sistemes informàtics, 

representació als òrgans europeus...). 

Però... 

 

 Pel fet que Catalunya forma part 

d’Espanya té la legislació preparada 

per a adaptar-se a la UE. 

 I doncs... ? Quant duren...? 

 

 

 

És difícil entrar a la Unió Europea? 

Duren molt les negociacions? 
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LA JONQUERA  

 - PORTBOU 

És la principal via de sortida d’Espanya  cap a 

Europa 

 IRUN 

Li interessa a 

Espanya 

desviar el 

trànsit cap a 

Irun? 

Li interessa a Espanya 

que Catalunya implanti 

aranzels? 

Li interessa a França...? 



Corredor central?   

França  
Xarxa de carreteres 

Però si no hi 

connecta cap 

autopista ni 

ferrocarril 

francès! 



 Cal recordar que Catalunya és un mercat importantíssim per a les 

empreses espanyoles, ja que és un país geogràficament proper i 

amb forts lligams culturals, idiomàtics i econòmics, que faciliten la 

penetració dels productes espanyols en el mercat català molt més 

que a cap altre país del món. 

Catalunya és el principal mercat de les 

empreses espanyoles 

 Si Catalunya quedés fora de 

l’EEE i els productes espanyols 

haguessin de pagar aranzels, 

veurien greument perjudicada la 

seva exportació al mercat català. 

 

Els perjudicis per a les empreses espanyoles  serien 

molt greus 



Moltes empreses espanyoles tenen plantes a 

Catalunya 

Moltes empreses espanyoles tenen centres de producció distribuïts 

per tota la  península. 

Si hi hagués aranzels no podrien moure lliurement les produccions 

entre elles. 

Un exemple:  
REPSOL té una refineria a Tarragona; el 

petroli arriba per mar al port de Tarragona i 

el producte final (benzina) es distribueix via 

camió cisterna a la resta d’Espanya.   Si el 

comerç entre la Catalunya Estat i el nou 

Estat espanyol s’interrompés o es dificultés, 

la primera perjudicada seria REPSOL i per 

extensió les benzineres i els usuaris 

d’Espanya. 

Afectaria la viabilitat operativa de les grans empreses 

espanyoles 



El 2014 Catalunya va exportar 60.216 milions d’€ 

 

La major part correspon a 

empreses multinacionals 

instal·lades a Catalunya. 

 

P. e.:  més del 75 % de la 

producció de les plantes de 

Seat-Volkswagen a 

Martorell i de Nissan a 

Barcelona es destina a  

l’exportació.    El 90 % de la 

producció de Novartis 

(sector farmacèutic) es 

dirigeix a l’exportació. 

Els països de les matrius de les multinacionals no 

permetran que es perjudiqui les seves empreses 



Què passa amb les vendes?  

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Exportacions: Espanya i la resta del món

Espanya Resta del món

 Font: C-Interreg. Nota: Espanya sense Catalunya. 



COMERÇ  AMB L’ESTRANGER 2010-2014 

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

Advertiment: Les dades dels anys 2006, 2007, 2011 (dades definitives) s'han revisat el 16 d'abril de 2014, atesa l'assignació de nous codis territorials a la Comunitat Autònoma de Canàries. 

(p) Dades provisionals. 

Unitats: Milions d‘€. 

Per branques d'activitat (CCAE-09) 2010 2011 2012 2013 2014 (p)

Exportacions 48.871,60  54.989,20  58.880,70  58.981,30  60.216,80  
Agricultura, ramaderia i pesca 1.092,70               1.147,00               1.253,40               1.423,60               1.449,90               

Extracció i refinació de petroli, carbons 1.104,00               1.647,50               1.506,60               1.330,00               1.611,20               

Productes alimentaris i begudes 5.167,20               5.835,60               6.643,70               6.740,70               6.964,50               

Tèxtils, cuir, calçat, confecció 3.782,40               4.280,00               4.555,20               5.038,50               5.489,50               

Indústries químiques 11.848,00             13.135,60             13.895,70             14.493,50             14.722,10             

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 3.300,50               3.689,20               3.800,20               3.928,20               3.705,50               

Maquinària i equips mecànics 3.130,10               3.473,80               3.768,70               4.121,30               3.807,90               

Maquinària oficina, precisió i òptica 732,40                   786,20                   827,10                   825,50                   798,90                   

Maquinària i material elèctric i electrònic 3.573,40               3.386,20               3.385,50               3.407,00               3.725,40               

Vehicles de motor, material transport 7.774,00               9.559,70               10.242,20             9.847,90               10.224,20             

Resta de branques 6.418,70               7.145,90               7.597,30               6.955,30               6.969,70               

No classificats en altres apartats 948,20                   902,30                   1.405,20               869,80                   748,00                   

Importacions 67.621,10  72.173,20  70.323,90  67.859,80  72.589,40  
Agricultura, ramaderia i pesca 2.967,50               3.436,60               3.691,10               3.510,20               3.683,50               

Extracció i refinació de petroli, carbons 9.391,30               10.030,20             10.518,20             8.666,70               8.843,40               

Productes alimentaris i begudes 4.724,90               5.151,30               5.105,50               5.058,50               5.351,50               

Tèxtils, cuir, calçat, confecció 6.184,10               6.630,70               6.429,70               6.440,00               7.257,10               

Indústries químiques 12.755,10             13.805,70             13.821,90             14.278,00             14.980,60             

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 3.764,90               4.201,60               3.711,10               3.680,30               3.925,90               

Maquinària i equips mecànics 3.814,30               3.991,70               3.848,40               3.526,30               3.806,10               

Maquinària oficina, precisió i òptica 2.850,50               2.441,80               2.304,50               2.231,50               2.279,50               

Maquinària i material elèctric i electrònic 5.926,00               5.120,90               4.528,90               4.464,60               4.891,60               

Vehicles de motor, material transport 7.132,60               8.917,10               8.470,70               8.586,40               9.576,70               

Resta de branques 7.816,10               7.947,50               7.442,50               7.406,90               7.984,10               

No classificats en altres apartats 293,70                   497,90                   451,50                   10,40                     9,60                        

1 

2 

3 



Les plantes de les multinacionals ubicades a Cat. 

formen part de la xarxa tecnoindustrial europea 

Wolfsburg 

Ingolstadt Kvasinyg 

Martorell 

Györ 

Els Audi Q3 que es fabriquen a la planta 

de Seat (Martorell) comparteixen 

plataforma amb altres models de 

Volkswagen (Skoda, Audi...). 

Volkswagen té 61 

factories distribuïdes en 

15 països europeus. 

L’exemple de Volkswagen 

serveix per a Nissan, i per a 

qualsevol empresa 

multinacional de qualsevol 

sector. 

L’organització i funcionament 

productiu intern d’aquestes 

empreses, tal com diu el seu 

nom, és MULTI - NACIONAL. 



Índex 
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Catalunya és qui més aporta a Europa 

 

 Catalunya és un 
donant net a la UE 
(aporta més del 
que rep) de 1.355 
milions d’euros. 

 

 Podria destinar els 
fons que ara van cap 
a la UE a 
subvencionar 
directament el que 
cregués més 
convenient  (reversió 
de les retallades, 
ajuda a la pagesia,    
p. ex.). 



Perdrem subvencions agràries? 

Aportació econòmica de l’Estat espanyol a la UE: 

  9.969,5 milions d’€ segons la RNB 

 

  1.350 milions d’€ d’aranzels i exaccions 

 

  1.380 milions d’€ per l’IVA 

Total 13.083,2 milions d’€.  

La PAC (Política Agrària Comuna) en una Catalunya independent* 

* Informació elaborada a partir de la presentació "La PAC en una Catalunya independent" d'Andreu Ferrer. Unió de Pagesos. 



Perdrem subvencions agràries? 

Nota: Informació elaborada a partir de la presentació "La PAC en una Catalunya independent" d'Andreu Ferrer. Unió de Pagesos 

Aportació corresponent a Catalunya a la UE: 

  Mitjana del PIB 19,6 %. 

 

  Valor de les importacions de fora de la UE 23 %. 

 

  Mitjana de l’IVA general 20,7 %. 

 

  Mitjana de l’IVA simplificat 28,2 %.  

Més del 20 % (>2.600 milions d’€) 



Perdrem subvencions agràries? 

Fons europeus rebuts a Catalunya 

  FEDER, FSE, FEADER, FEP i Fons de Cohesió: 

Mitjana de 211,6 milions d’€ 

  PAC (ajuts directes i OCM única): 

Mitjana de 311,2 milions d’€ 

Mitjana anual de 522,8 milions d’€ 



Conclusions subvencions agràries 

Nota: Informació elaborada a partir de la presentació "La PAC en una Catalunya independent" d'Andreu Ferrer. Unió de Pagesos 

En l’escenari II, els 2.078 milions d’euros nets que no 

s’haurien d’aportar a la UE es podrien destinar al que es 

cregués més convenient. 

Escenari I Continuïtat de la PAC 

Rebem  + 522 milions d’€ 

Aportem - 2.600 milions d’€ 

Resultat - 2.078 milions d’€  

Escenari II Catalunya fora de la UE 

Rebem  0 milions d’€ 

Aportem  0 milions d’€ 

Resultat + 2.078 milions d’€  

Catalunya aporta        vegades el que rep de la UE 



Catalunya  i  l’euro (€) 

 

Es pot utilitzar l’euro com a moneda 

sense pertànyer a la zona euro (com ho 

fan Montenegro, Andorra...).   
        

 

    Els membres de la UE necessiten que   

Catalunya estigui a la zona euro... 



Catalunya com a garant de la moneda única 

Catalunya és sinònim d’estabilitat política al sud del 

continent (bon veí, pacifista -guerra Iraq-). 

 

 

 

  Economia  oberta al comerç internacional. 

- Més de 5.600 multinacionals. 

- 18,3 milions de turistes (any 2014). 
 

 Estable institucionalment.  

           -  Cal recordar que en 200 anys 

    Espanya ha fet fallida  13 cops. 

Catalunya  i  l’euro (€) 



Catalunya  i  l’euro (€) 

La indústria multinacional no vol tenir “risc canviari” 
 

 Una devaluació podria alterar el valor dels seus actius a Catalunya i 

els  costos de producció.  

 

 Les multinacionals necessiten una mateixa moneda a les seves 

factories de la zona euro. Per això volen que Catalunya pertanyi a la 

zona euro, de forma que es garanteixi formalment la cobertura de la 

moneda euro sobre les seves inversions a Catalunya.  

 

 Els dos bancs catalans (Caixabank i Banc Sabadell) són “sistèmics” a 

escala europea. Això significa que si tinguessin problemes podrien 

desestabilitzar tota la zona  euro (són “massa grans per a caure”).       

 
Moneda del nou Estat: podrem triar-la, però als creditors del deute els 

interessarà que Catalunya no surti de l'euro 



Escenaris  

Però s’integraria de forma 

immediata a l’Espai Econòmic 

Europeu  (lliure circulació de 

persones, béns, serveis i 

capitals) i subscriuria l’acord 

de Schengen (eliminació de 

controls de frontera) tal com 

s’ha fet amb Noruega, Suïssa, 

Islàndia i Liechtenstein. En 

aquest cas Catalunya, en 

funció dels esdeveniments, 

tindria l’opció d’estudiar la 

conveniència de quedar-se o 

no a la UE i estudiar si repudia 

o no el deute espanyol. 

II - Modificar la legislació 

III - Que Catalunya i 
Espanya surtin de la UE i 
immediatament hi tornin a 

entrar  

Tal com es va fer el 1991 amb 
la unificació d’Alemanya de 
forma que cap estat hagi de 
votar l’ampliació per a integrar 
Catalunya a la UE, 
argumentant que és un territori 
que ja forma part de la UE des 
de fa gairebé trenta anys i que 
ja compleix tota la normativa 
comunitària. 

 

 

 

 

 

Tal com descriu el banc ING en 
el seu informe sobre el cas 
d’Escòcia i el Regne Unit, i 
com sosté  Ana Stanic, 
advocada especialitzada en 
resolució de conflictes 
internacionals. 

 

 

 

 

 

 

 

I - Si Espanya no negocia 
podria no participar a la 

UE temporalment 

Catalunya romandrà a Europa, l’únic dubte és com s’articularà la seva integració politicolegal 

CONCLUSIONS 



Moltes gràcies! 



Amplia la informació i segueix-nos a  

Fes-te soci de l’Assemblea. 

Necessitem la teva força! 

http://www.economistes.assemblea.cat 

 

http://www.facebook.com/pages/ANC_Economistes-per-la-
Independència/230977203659720 

 

http://twitter.com/ANC_Economistes 
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