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“Les dades de les societats mercantils (bàsicament anònimes i limitades), que permeten arribar fins 

al desembre del 2015, mostren que el 2015 a Catalunya es van crear 18.883 noves empreses, amb 

un alça interanual del 6,9 %, mentre que al conjunt de l’Estat espanyol sols van créixer el 0,5 %. En 

termes nets, descomptant les dissolucions d’empreses, el 2015 a Catalunya es van constituir 

16.615 noves empreses mercantils, amb un augment anual del 9,3 % enfront d’un increment del 

2,3 % al conjunt de l’Estat.”  

 

En el marc del procés independentista en marxa, alguns sectors espanyolistes 

persisteixen a propagar informacions falses sobre una suposada deslocalització 

d’empreses a Catalunya. Cal dir que els arguments que intenten sostenir aquests 

discursos es basen en supòsits incorrectes, com una hipotètica sortida del mercat 

únic europeu en cas d’independència. La independència de Catalunya no 

suposarà una sortida del mercat únic. És a dir, la independència no trencarà la 

llibertat de circulació de mercaderies, persones i capitals en l’àmbit del mercat 

europeu.  

En tot cas, les dades disponibles fins ara desmenteixen les opinions esbiaixades 

que afirmen que el procés independentista perjudica la localització d’empreses a 

Catalunya o que pot provocar una fugida d’empreses. Efectivament, les dades 

oficials espanyoles mostren que en els tres primers trimestres del 2015 els fluxos 

d’inversió estrangera directa cap a Catalunya van experimentar un increment 

extraordinari del 240,4 % en relació amb el mateix període de l’any anterior.  

Així mateix, el nombre d’empreses amb establiments no agraris a Catalunya va 

augmentar el 0,7 % des del final del 2012 fins al final del 2014. Similarment, el 

nombre d’empreses amb seu a Catalunya va elevar-se el 0,6 % fins a 584.369 en 

els dos últims anys fins a l’inici del 2015. Evidentment, aquest resultat d’un 

augment del nombre d’empreses a Catalunya és el balanç de la contínua creació i 

destrucció d’empreses. Així, les taxes de creació i destrucció d’empreses eren, 

ambdues, superiors al 9 % (nombre d’empreses creades [destruïdes] anualment  

sobre el total del cens empresarial) el 2013. 

Les dades de les societats mercantils (bàsicament anònimes i limitades), que 

permeten arribar fins al desembre del 2015, així ho mostren. El 2015 a Catalunya 

es van crear 18.883 noves empreses, amb un alça interanual del 6,9 %, mentre 

que al conjunt de l’Estat espanyol sols van créixer el 0,5 %. En termes nets, 

descomptant les dissolucions d’empreses, el 2015 a Catalunya es van constituir 



16.615 noves empreses mercantils, amb un augment anual del 9,3 % enfront d’un 

increment del 2,3 % al conjunt de l’Estat.  

Potser seria agosarat extreure d’aquestes dades la conclusió que les empreses ja 

anticipen un favorable impacte de la independència, però el fet és que la 

independència, a més de comportar un fort impuls al creixement econòmic amb la 

desaparició de l’important dèficit fiscal de 16.000 milions d’euros anuals en 

mitjana, possibilita unes polítiques econòmiques millors per a l’economia catalana. 

Així, es podria impulsar la competitivitat amb millors infraestructures i abaixar els 

impostos per a potenciar l’atracció de l’economia catalana. En tot cas, no és el 

procés independentista, sinó la manca de competitivitat fiscal el que ha provocat 

alguna deslocalització d’empreses a Catalunya.  

Si bé es cert que un grapat d’empresaris han amenaçat en els últims anys que 

traslladarien la seu de les seves empreses en cas d’independència, cal dir que tant 

pel que fa al nombre d’empreses com a l’ocupació representen un percentatge 

ínfim de la població empresarial catalana. I, sobretot, cal tenir presents els 

elevadíssims costos de la no-independència (dependència): perjudici de la 

competitivitat (alts costos energètics i amb el fre d’infraestructures necessàries 

com el corredor mediterrani, p. ex.), menys perspectives de creixement econòmic, 

i pressions polítiques centralitzadores per al trasllat de les seus empresarials a 

Madrid (especialment en el cas de les entitats financeres...). En definitiva, la 

independència afavoreix un balanç positiu per al dinamisme empresarial.  


