
Resposta a Maurici Lucena: Catalunya demà no farà “default” 

 

Llegim unes declaracions a El Punt Avui del Sr. Maurici Lucena (portaveu del Grup Parlamentari 

Socialista al Parlament de Catalunya) sobre la viabilitat econòmica del nou estat. La frase que 

més crida l’atenció és l’afirmació que l’endemà de la independència Catalunya faria un default 

(fallida) com una casa. L’argument és que l’únic que presta diners a la Generalitat de Catalunya 

és l’Estat. 

El Sr. Lucena ha obviat un fet d’importància cabdal i és que l’estat espanyol controla tots els 

tributs que paguen els catalans (bé, no tots, el 96% dels impostos i cotitzacions socials) i aquest 

control ha suposat per a la Generalitat una incertesa absoluta respecte del moment en què 

cobrarà i finalment respecte de la quantia que cobrarà. 

L’estat espanyol en cas d’independència intentarà escanyar financerament la Generalitat. De 

fet ja ha començat ara, castigant tota la població catalana, però sense acabar d’escanyar  

l’economia de Catalunya, que aporta un 20% dels impostos què es recapten a  l’Estat. Hi haurà, 

però, un fet diferencial, que també ha obviat el Sr. Lucena, i és que el govern de Catalunya 

recaptarà els seus impostos. Hem de recordar que actualment el 43% dels impostos pagats 

pels catalans es gasten fora de Catalunya. 

Els creditors segueixen els mateixos criteris per a deixar diners a una persona que a un estat, 

que el deutor tingui uns ingressos estables i suficients. Ara Catalunya és com un assalariat amb 

el sou embargat i només li pot demanar diners al seu amo, però quan aquest embargament 

s’acabi i controlem els tributs pagats per l’economia dinàmica que formen el nostre teixit 

empresarial i els nostres treballadors i professionals, de ben segur que podrem fer front als 

nostres compromisos. 

Tots els estudis mínimament seriosos coincideixen que Catalunya és econòmicament viable i 

de fet, els dubtes que es comencen a plantejar són respecte a la viabilitat econòmica de l’estat 

espanyol sense Catalunya. 
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