
L’ofec econòmic de la 

Generalitat 



Què és l’ofec econòmic? 

• Situació financera extrema en la 
qual: 
– La Generalitat no pot fer front a les 

necessitats de tresoreria del dia a dia 
• Retards en els pagaments a farmàcies, 

retards en els pagaments de les nòmines 
dels funcionaris, necessitat de recórrer al 
FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) 

– La Generalitat es veu obligada a fer 
una reducció dràstica de la despesa 
• Retallades 
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• Les retallades en 
serveis essencials 
afecten la vida de 
les persones 

Sanitat: llistes d’espera, encariment 
sanitat i medicaments, supressió de 
serveis (teràpies, vacunacions...), 
supressió de material, exclusió de 
prestacions (ortopèdiques...). 

 

Educació: reducció de plantilles,  
disminució de mitjans, supressió 
d’activitats... 

 

Tercer sector: desatenció progressiva, 
d’aturats de llarga durada, joves que 
han fracassat a l’escola, perceptors 
de la PIRMI, discapacitats físics, 
psíquics i sensorials, persones amb 
trastorns mentals, etc. 
 

 

Com m’afecta l’ofec econòmic? 



Causes de l’ofec econòmic 

• Causes conjunturals: 

– Crisi econòmica 

– Sostre de dèficit pressupostari 

– Manca d’accés als mercats de 
deute 
 

• Causes estructurals: 

– El dèficit fiscal 



Causa 1: la crisi econòmica 

• La reducció de l’activitat econòmica comporta una baixada dels 
ingressos que obté la Generalitat a través dels impostos i 
transferències 

• Menys ingressos = menys capacitat de donar serveis (retallades) 

Exercici 2009 Exercici 2011 

26.130 M€ 21.639 M€ 
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement 

- 4.500 M€ 
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Causa 2: el sostre de dèficit 

pressupostari 
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Sostre de 
dèficit del 2,2% 

Sostre de 
dèficit de 

l’1,2% 

2.000 milions 
d’Euros 

• Tenint en compte que les CCAA 
són responsables d’un 36% de la 
despesa pública, seria lògic que 
assumissin un 36% del sostre de 
dèficit 
– Per al 2013: 2,2% del 6,3% total 

• Però el Gobierno de España 
concedeix només el 1,2% de 
dèficit per a les CCAA 

• Acceptar aquest sostre del 1,2% 
de dèficit per la Generalitat  
implicaria haver de fer 2.000M€ 
de retallades addicionals 

PER SABER-NE MÉS 
CONSULTA LA 

PRESENTACIÓ SOBRE 
EL SOSTRE DE DÈFICIT 



PRESSUPOSTOS 2012 DE LA GENERALITAT (M d'€)

Sanitat 8.739           37%

Educació 5.454           23%

Protecció i promoció social 3.211           14%

Seguretat ciutadana i presons 1.544           7%

Justícia 535              2%

Política exterior 27                 0%

Cultura 384              2%

Agricultura 412              2%

Indústria 156              1%

Comerç 129              1%

Transport i infraestructures 1.404           6%

Recerca 255              1%

Economia 163              1%

Alta direcció 144              1%

Serveis Generals 812              3%

Administració Tributària 62                 0%

Transferències 227              1%

Deute Públic 3.669           

Total 27.327        

Total sense deute públic 23.658        

On estaríem obligats a fer les 

retallades addicionals? 

• Donat que el 75% del 
pressupost de la 
Generalitat el 2012 es 
dedicava a sanitat, 
educació i polítiques 
socials*... 

• ... si s’ha de tornar a 
retallar s’afectarà per 
força el moll de l’ós de 
l’estat del benestar 

*Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement 
El % està calculat sobre el total de despesa sense incloure el deute públic 



On estaríem obligats a fer les 

retallades addicionals? 

Per això no es pot acceptar fer uns 
pressupostos sota un sostre de dèficit injust 



• Quan algú gasta més del que ingressa (dèficit 
pressupostari), necessita demanar diners per poder 
fer front als pagaments 

• Actualment, l’única via 
d’accés al crèdit que té 
oberta la Generalitat és el 
Fondo de Liquidez 
Autonómico (FLA) 

Causa 3: la manca d’accés 

als mercats de deute 

FLA 



• Els diners que el Gobierno 
presta a la Generalitat a 
través del FLA procedeixen: 
– D’impostos recaptats 

a Catalunya 

– De deute públic espanyol 
que s’acabarà pagant en 
bona part amb impostos recaptats a Catalunya 

• Amb el FLA no fan més que deixar-nos en préstec diners que 
són nostres, però a més cobrant un interès superior al que 
paga l’Estat Espanyol als mercats de deute internacional 

 

L’estafa del FLA 

PER SABER-NE MÉS 
CONSULTA LA 

PRESENTACIÓ SOBRE 
L’ESTAFA DEL FLA 



PRESSUPOSTOS 2012 DE LA GENERALITAT (M d'€)

Sanitat 8.739           37%

Educació 5.454           23%

Protecció i promoció social 3.211           14%

Seguretat ciutadana i presons 1.544           7%

Justícia 535              2%

Política exterior 27                 0%

Cultura 384              2%

Agricultura 412              2%

Indústria 156              1%

Comerç 129              1%

Transport i infraestructures 1.404           6%

Recerca 255              1%

Economia 163              1%

Alta direcció 144              1%

Serveis Generals 812              3%

Administració Tributària 62                 0%

Transferències 227              1%

Deute Públic 3.669           

Total 27.327        

Total sense deute públic 23.658        

I què té a veure això amb l’ofec? 

• El deute de la Generalitat i els 
seus interessos es van menjant 
una part cada cop major del 
pressupost 
(13,4% del total el 2012*) 

• Això fa que quedin encara 
menys fons disponibles per a la 
resta de partides 

• Els interessos que ens cobren 
pels nostres propis diners, ens 
acaben obligant a retallar 
encara més el nostre estat del 
benestar  
 

*Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement 



Causa 4: el dèficit fiscal 

• Catalunya pateix un dèficit fiscal crònic: 

– 8% del PIB de mitjana en els darrers 25 anys 

– 8,5% del PIB el 2010 = 16.543 milions d’euros 

Font: Diari ARA, en base a “Anàlisi econòmica del procés d’independència de Catalunya” 
de Núria Bosch 

Amb el mètode de càlcul del flux benefici, el dèficit fiscal segueix sent del 5,8% 

PER SABER-NE MÉS 
CONSULTA LA 

PRESENTACIÓ SOBRE 
EL DÈFICIT FISCAL 



Això és una “quota de 

solidaritat” normal? 

• El dèficit fiscal català no té comparació en cap 
altre país desenvolupat 

 

 

 

Font: Diari ARA, en base a “Anàlisi econòmica del procés d’independència de Catalunya” de Núria Bosch 



Qui paga, mana? 

• Catalunya aporta a 
Espanya un 50% més 
que Alemanya a la 
UE en termes absoluts, 
i 18 vegades més en 
termes relatius 
 

– Amb aquesta aportació Alemanya controla la UE, mentre 
que Catalunya ni tan sols aconsegueix infraestructures tan 
bàsiques com l’Eix Mediterrani 

 

En Milions 
d’Euros 

En % del 
PIB 

Aportació mitjana anual 
d’Alemanya a la UE 
(2007-2011) 

10.397 0,4% 

Aportació mitjana anual 
de Catalunya a Espanya 
(2005-2009) 

15.640 7,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel Ministerio de Economía y Hacienda i la Unió Europea 



Què té a veure això amb l’ofec? 
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Pressupostos de la Generalitat 2012 

Ingressos Despeses

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel Ministerio de Economía y Hacienda i 
el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 

Ingressos 
addicionals 
15.643 M€ 

Despeses 
addicionals 
2.000 M€ 

L’eliminació del dèficit fiscal comportaria 
un augment substancial d’ingressos, 
encara que també un petit augment de 
despesa per pagar serveis centrals 



Què té a veure això amb l’ofec? 
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Pressupostos de la Generalitat 2012 

Ingressos Despeses

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel Ministerio de Economía y Hacienda i 
el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 

Dèficit pressupostari 
3.800 M€ 

Superàvit pressupostari 
10.800 M€ Amb tot, la Generalitat passaria a una 

situació de superàvit pressupostari 



Què té a veure això amb l’ofec? 

• Amb un superàvit pressupostari de 10.800 M€, la Generalitat 
no només no hauria de fer noves retallades sinó que: 
 
– Es podrien eliminar les retallades 

fetes en exercicis anteriors 
 

– Sobrarien diners per invertir en 
polítiques destinades al creixement 
econòmic i en favor de l’ocupació 

• Facilitar el crèdit a les empreses 
mitjançant l’ICF 

• Ajudes a la contractació 

• Infraestructures: Eix Mediterrani, 
ampliació del Port de Barcelona, etc. 



• La Generalitat de Catalunya viu immersa en una situació d’ofec 
financer que afecta els interessos de tots el Catalans 
 

• Aquesta situació està provocada per causes conjunturals, alguna 
fora del control del govern central (crisi econòmica), però altres 
conseqüència de les seves decisions polítiques (repartiment del 
sostre de dèficit o accés al FLA) 
 

• Però més enllà de la conjuntura, Catalunya pateix un problema 
estructural anomenat dèficit fiscal. Aquesta és la mare dels ous de 
veritat! 
 

• Sense dèficit fiscal, no només no caldrien retallades sinó que 
a més es podria invertir en polítiques destinades a fomentar 
el creixement econòmic 
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CONCLUSIONS 
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CONCLUSIONS 

• Donat que no hi ha cap mena de voluntat 
política des d’Espanya per posar remei a 
aquesta situació... 
 
... la INDEPENDÈNCIA de CATALUNYA és 

– ECONÒMICAMENT VIABLE 

– NECESSÀRIA 

–URGENT! 



      

Amplia la informació i segueix-nos a : 

http://twitter.com/ANC_Economistes 

www.economistes.assemblea.cat 

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

Fes-te soci de l’Assemblea 

Necessitem la teva força ! 


