RESPOSTES ALS ARGUMENTS DE LA POR
ÀMBIT GENERAL


Argument de la por: “El referèndum és il·legal.”
Resposta:
o Les lleis de transició i la convocatòria del referèndum son l’instrument
democràtic per al canvi de legalitat. Les lleis es canvien amb noves lleis,
d’acord amb el principi democràtic.
o El dret d’autodeterminació ha sigut reconegut pel dret internacional en la
Carta de les Nacions Unides i en el Pacte Internacional dels Drets Civils i
Polítics. “Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació . En virtut
d'aquest dret estableixen lliurement la seva condició política i proveeixen
així mateix al seu desenvolupament econòmic , social i cultural .”
o El poble de Catalunya canviarà de la llei espanyola a la catalana a través
de les lleis de transitorietat i del referèndum. “De la llei a la llei
mitjançant la llei”.



Argument de la por: “Els funcionaris que donin suport al referèndum cometran
delicte de sedició.”
Resposta:
o Sempre actuaran d’acord amb la legalitat vigent, que els empararà.
 Respost a través de l’informe de la Sectorial SITAL:
https://assemblea.cat/sites/default/files/material/I
nforme_sital_per_impressio%20%282%29.pdf
 Respost a través de l’informe de mossos:
http://www.municipisindependencia.cat/wpcontent/uploads/2017/03/170101-informejuridhttp://www.municipisindependencia.cat/wpcontent/uploads/2017/03/170101-informe-juridicsobre-l_actuacio-dels-mossos-d_esquadra-durantel-proces-cap-a-la-independencia.pdf



Argument de la por: “Catalunya tindrà un buit legal. La inseguretat jurídica farà
inviable el nou Estat des del primer dia.”
Resposta:
o Es passarà de la llei a la llei a través de la llei.
o Es passarà de la legalitat espanyola a la legalitat catalana a través de la
Llei de transitorietat jurídica, la Llei d’hisenda pública, la Llei de protecció
social i la Llei de referèndum.
o Si el resultat del referèndum és positiu, les tres primeres entraran en
vigor i desplegaran tota la seva eficàcia per a garantir el principi de
legalitat i de seguretat jurídica.
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Argument de la por: “Catalunya no pot tenir una legislació tan completa com
l’espanyola. Hi haurà buit legal.”
Resposta:
o Les lleis de transitorietat determinaran quina legislació estatal segueix
vigent per a garantir la seguretat jurídica dels ciutadans i de les
empreses, així com aquella legislació que queda derogada o substituïda.
o Les lleis ordinàries desenvoluparan les lleis de transitorietat.
o No hi haurà en cap moment un buit legal.



Argument de la por: “Els òrgans de govern de Catalunya no són òrgans d’un
estat. Són òrgans de govern autonòmic. No hi ha òrgans d’estat a Catalunya.”
Resposta:
o Catalunya té moltes estructures de govern, les està completant.
o El Parlament i el procés constituent determinaran democràticament
com s’organitza el nou Estat, perquè en ell hi ha dipositada la sobirania.
o S’hauran de seguir els protocols d’estructures d’estat de la UE. El Consell
Assessor per a la Transició Nacional (CATN) ha preparat en els seus 18
informes allò que ha de treballar la Generalitat i legislar el Parlament per
a completar les estructures d’estat.

ECONÒMICS


Argument de la por: “Catalunya sortirà de l’euro (1).”
Resposta
o No. No pot ser expulsada de l’euro. Cada estat pot decidir la moneda que
utilitza. A la UE hi ha 9 països que no l’utilitzen, i hi ha petits estats que
l’utilitzen i no són a la zona de l’euro (Andorra, Mònaco, Ciutat del Vaticà,
San Marino… i d’altres també l’utilitzen).
o Andorra encunya moneda euro perquè té un acord monetari amb la UE.
o No quedarà fora perquè no hi ha ni un sol agent econòmic a tot el món
(Espanya inclosa) que tingui interès que Catalunya no utilitzi l’euro.
o El Banc Central Europeu té un instrument, l’acord monetari, que podria
signar Catalunya i al qual no es podria oposar Espanya.



Argument de la por: “Catalunya sortirà de l’euro (2). Quina serà la moneda?”
Resposta:
o L’euro, sense cap dubte. No hi ha cap actor econòmic que tingui interès
que Catalunya surti de l’Eurosistema.
o Un estat és qui decideix la seva moneda.
o Hi ha un desig compartit que la transició es porti a terme de forma
ordenada, amb plena seguretat jurídica i estabilitat econòmica i
financera.
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o Això no impedeix que qualsevol país es plantegi sortir de l’Eurosistema, ni
que, de la mateixa manera, qualsevol dels nou països de la Unió Europea
(UE) que no en formen part hi pugui ingressar quan s’ho plantegi.


Argument de la por: “Estarem fora del mercat comú, i això perjudicarà les
empreses catalanes.”
Resposta:
o Pel que fa a la pertinença al mercat únic europeu, no oblidem que la
primera fase de la construcció de la UE va ser el mercat comú, i que cap
país europeu té interès en canviar aquest marc.
o Kai-Olaf Lang, assessor del Govern alemany, recomana una fórmula que
ell resumeix amb la frase “com Xipre, però a l’inrevés”, basada en el fet
que els ciutadans catalans ja són ciutadans europeus, i si l’Estat espanyol
exercís algun tipus de veto, diu que “en el cas de secessió, en un primer
moment només l’estat successor reduït [Espanya] continuaria essent
membre de la UE, però se seguiria aplicant el dret europeu a tot el
territori [habitants, propietats damunt del territori, empreses i actius]”.
o Cal tenir present que l’Estat espanyol serà el principal interessat que
Catalunya no surti de la UE, ja que representa la principal via de sortida
de les mercaderies espanyoles cap a Europa, és el seu principal client i
l’interessa arribar a una solució òptima en què Catalunya assumeixi una
part del deute, mitjançant la negociació del repartiment dels actius i
passius.



Argument de la por: “Catalunya tindrà un deute molt elevat.”
Resposta:
o La previsió del deute de la Generalitat, que a finals de 2017 és de 77.495
milions d’euros, més el que pugui heretar de l’Estat espanyol després
d’un acord (Estat sense Administració local ni autonòmica), serà
perfectament assumible per la República catalana quan pugui gestionar
els impostos que es paguen a Catalunya.
o Per la Convenció de Viena de 1983, quan hi ha una separació d’estats, se
separen actius i passius. Segons un estudi d’economistes de la Comissió
d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb la
independència i la separació d’actius i passius, Catalunya podria reduir
entre un 30 i un 50 per cent el seu deute.



Argument de la por: “Catalunya no es podrà finançar.”
Resposta:
o Catalunya, en administrar els seus ingressos, podrà finançar-se com
qualsevol estat. Disposarà de:
 Impostos propis, 80.000 milions d’euros que es recaptaran a
Catalunya (diversos informes).
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_analisi_finances_pu
bliques_financament_autonomic/arxius/estadistiquesinformes/El_pressupost_de_les_administracions_publiques_a_Cat
alunya_per_al_2015/Pressupost-administracions-Catalunyapresentacio.pdf
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Deute públic. Tindrà una bona qualificació. Segons un estudi de
gener del 2015 de la Comissió d’Economia Catalana del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, li correspondria una qualificació A+:
http://economistes.assemblea.cat/wp/wpcontent/uploads/2015/01/01-a-Aproximaci%C3%B3-al-riscsobir%C3%A0-dun-Estat-catal%C3%A0-v.6-catal%C3%A0-3.pdf
Amb la mateixa metodologia emprada, la qualificació que li
correspondria actualment a Catalunya seria AA- , deu nivells per
sobre de la situació actual, a dos nivells per sobre de les del País
Basc i Navarra i a quatre d’Espanya (vegeu quadre).
Qualificació
creditícia
···
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
···

País

Catalunya independent
País Basc, Navarra
Espanya

Catalunya actual

Font: Revista de Catalunya. Impacte econòmic de la independència. Número
extraordinari 2016/1.




Crèdit bancari.

Argument de la por: “Les empreses catalanes no es podran finançar. La borsa
ho notarà.”
Resposta:
o És una exigència de la UE regular el mercat de valors. El nou Estat el podrà
regular. En l’informe núm. 12 del Consell Assessor per a la Transició
nacional (CATN), està prevista la creació de l’Autoritat Catalana
d’Inversions i Mercats (ACIM) (codificació de valors, dipositària de valors i
estabilitat d’un sistema d’indemnització dels inversors reconegut
oficialment).
o Els mercats operaran amb continuïtat. La Borsa és una societat anònima
(integrada dins de Bolsas y Mercados Españoles, entitat holding de
diferents borses) que seguirà funcionant en tot moment.
o El 16 de març de 2017, el grup London Stock Exchange, lligat a la Borsa de
Londres, es va presentar a Barcelona per propiciar el contacte entre
empresaris i inversors amb la finalitat de facilitar el finançament de les
empreses.
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Argument de la por: ”Catalunya té risc de corralito.”
Resposta:
o No. No és possible si tenim en compte la situació de l’economia real a
Catalunya.
o Primer, la salut de Catalunya és molt bona malgrat la gravetat de la crisi
que encara patim. Els inversors estrangers no han parat d’invertir a
Catalunya en els tres últims anys.
o Segon, un corralito es produeix quan hi ha fuga de capitals. Al contrari,
sabem que hi ha gent que passa els seus dipòsits de Madrid a Barcelona.
o Tercer, des de novembre de 2014, el Santander, el BBVA, el Sabadell i
CaixaBank estan en el MUS (Mecanisme Únic de Supervisió) del Banc
Central Europeu. Tots aquests bancs gaudeixen a més de les garanties de
l’euro, la liquiditat del BCE, el SEPA, el TARGET…
o Es ridícul amenaçar amb el corralito, ja que no hi ha una moneda
diferenciada de Catalunya, Espanya i la zona euro. Un corralito no
afectaria Catalunya sinó Europa.



Argument de la por: “La banca diu que marxarà de Catalunya.”
Resposta:
o Els bancs van on hi ha activitat i negoci. Les empreses financeres de
Catalunya tenen un projecte econòmic definit, com el tenen moltes
empreses catalanes. Diferents estudis de prestigiosos economistes han
calculat que amb la independència el PIB de Catalunya passaria en cinc
anys de 224.000 a 310.000 milions d’euros, i en deu anys es doblaria.
o El Conseller delegat del Banc de Sabadell, Jaume Guardiola, va dir al
Col·legi d’Economistes que els bancs s’adapten als canvis i que es deuen
als seus accionistes, clients i treballadors. Ni accionistes, ni clients tenen
interès a deixar un dels mercats financers més atractius.
o Al contrari del que es fa córrer, el BBVA i el Santander hauran d’obrir un
NIF a Catalunya i, a més, hi haurà el nou Banc Públic de Catalunya.



Argument de la por: “Les empreses marxaran de Catalunya.”
Resposta:
o És curiós que es digui que les empreses marxaran de Catalunya, just en un
moment en què les empreses de fora inverteixen com mai a casa nostra.
El discurs d’alguna empresa que ha fet l’amenaça és bàsicament ideològic
i no pas econòmic.
o El president de PIMEC va dir recentment que no hi ha empreses que
marxin de Catalunya. Altres que han dit que marxarien, com l’expresident
del grup Planeta, mentre deia que marxarien estaven invertint en
industria química a Parets. El president de PIMEC ha denunciat que hi ha
massa ingerències a l’hora de donar opinions sobre el que fan les
empreses.
o L’ambaixador dels EUA va dir que les empreses s’adapten als canvis i que
no coneixia cap de les 500 empreses americanes establertes a Catalunya
que volguessin marxar.
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o A la pregunta de si l’empresa marxaria, el president de SEAT, Jürgen
Stackmann, va dir que el que interessa a les empreses és produir i vendre.
La prova és que SEAT amplia la producció a Martorell amb nous cotxes.


Argument de la por: “A Catalunya es pagaran més impostos.”
Resposta:
o Sense dèficit fiscal i amb un millor finançament el Govern tindrà menys
necessitat de pressionar fiscalment. La pressió fiscal no hauria de créixer
—fins i tot podria atenuar-se—; tanmateix, serà el Parlament qui decideixi
com finançar els serveis.
o Molts economistes (i algun premi Nobel) estan convençuts que el nivell
de vida de les persones millorarà, sense necessitat d’augmentar els
impostos.



Argument de la por: “A Catalunya augmentarà l’atur.”
Resposta:
o Amb la independència:




Catalunya podrà administrar els 80.000 milions d’euros que
genera anualment.
Podrà legislar a favor de les persones i empreses.
Podrà invertir en infraestructures... Com a conseqüència:

o Un estudi de la Sectorial d’Economia de l’ANC considera que els primers
cinc anys es crearan uns 475.000 llocs de treball. Una gran part seran
d’alta qualificació. Cada lloc de treball d’alta qualificació crea 3,5 llocs de
treball d’alta i baixa qualificació.


Argument de la por: ”Catalunya no podrà pagar les pensions.”
Resposta:
o Les pensions es paguen amb les cotitzacions dels treballadors en actiu.
o A Catalunya l’atur és menor, els sous són més alts i la taxa d’ocupació és
més alta. Catalunya està en millors condicions econòmiques per a pagar
les pensions que Espanya.



Argument de la por: “Hi haurà algun moment en què els pensionistes no
cobraran la pensió.”
Resposta
o
es del moment de la declaració d’independència de Catalunya i ns que
no s arribi a un pacte sobre el repar ment d ac us i passius, con nuarà
essent la Seguretat Social espanyola qui pagarà les pensions perquè està
legalment obligada a fer-ho. Si Espanya no reconeix el nou Estat, els
pensionistes catalans seguiran sent pensionistes espanyols. L’obligació de
pagament de les pensions està regulada a les directives europees en
matèria de pensions i així ho estableix la legislació espanyola.
o La legislació catalana determinarà quan les empreses hauran de fer
l’ingrés de les cotitzacions a la tresoreria de l’Agència Catalana de
Protecció Social.
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o En el cas que l’Estat espanyol incomplís en algun moment la seva
obligació de pagament, ho faria l’Agència Catalana de Protecció Social.


Argument de la por: “La pagesia perdrà les subvencions.”
Resposta:
o Els pagesos podran cobrar en tot moment les subvencions. Catalunya
aporta més del que rep de la UE.
o Si en el període transitori hi hagués alguna dificultat, com que
administraríem la nostra aportació, els pagesos podrien cobrar
directament les subvencions agràries.
Actualment UE
Milions €
Rebem PAC
522
Aportem -2.600
RESULTAT -2.078

Mentre es negociés
Milions €
Rebríem
Aportaríem
RESULTAT

0
0
2.600

o Els 2.600 milions d’euros del fons servirien per a pagar als pagesos a
compte de l’aportació de Catalunya a la UE, ja que Catalunya aporta 5
vegades el que rep de la UE.
NACIONALITAT I CIUTADANIA


Argument de la por: “Els catalans tindran una situació jurídica anòmala, seran
ciutadans amb passaport espanyol (per tant, de la UE) i pertanyeran a un país
que no formarà part de la UE… S’és ciutadà europeu perquè s’és espanyol.”
Resposta:
o La ciutadania europea la vàrem adquirir els catalans pel fet de formar part
de l’Estat espanyol quan es van signar els Tractats; una vegada adquirida
no es perd sense el propi consentiment o per renúncia. La ciutadania
europea és un dret fonamental, reconegut pel dret internacional i en
particular pel Tractat de la UE, i que no pot veure’s afectat per la bona o
mala relació entre països.
o De forma expressa les expulsions col·lectives estan prohibides, com es
desprèn de l’article 19.1 de la Carta dels rets Fonamentals de la UE.
o Ara que està en marxa el Brexit, una de les primeres declaracions ha estat
que no pot afectar al dret de la ciutadania.

FUNCIONARIS


Argument de la por: “Els funcionaris perdran la feina.”
Resposta:
o La Convenció de Viena de 1983 garanteix la continuïtat dels serveis. Els
funcionaris estan adscrits als serveis. El principi bàsic és el de continuïtat.
En casos especials, en càrrecs de designació política (per exemple, delegat
del Gobierno) sembla obvi que no hi haurà continuïtat.
o El funcionariat continuarà amb el seu estatus actual. Tal com s’ha fet en el
passat quan hi ha hagut traspassos en ensenyament i sanitat.
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Posteriorment, el Parlament ha desenvolupat les particularitats de cada
cos de funcionaris en la mesura que ha tingut competències.
o Necessitem els funcionaris estatals que són a Catalunya per a continuar
desenvolupant les funcions d’un estat. La Llei de transitorietat garantirà
els drets d’aquests funcionaris i llur possibilitat de canviar de destí.


Argument de la por: “Els funcionaris amb destí a Catalunya no podran optar a
places de la resta d’Espanya.”
Resposta:
o Els funcionaris de l’Estat tindran la possibilitat d’optar a les places del seu
cos. No perdran la seva condició, si no hi renuncien.

ESPORTS
 Argument de la por: “El Barça no jugarà a la lliga espanyola.”
Resposta:
o El Barça està en una situació esportiva i econòmica que li permetria poder
triar en quina lliga jugar.
o Pels interessos dels grans operadors televisius, aquests no es voldran
perdre la facturació que representen les retransmissions de partits de
primer nivell. El Barça hi podrà dir molt.
o Hi ha algun soci del Barça o del Madrid que no vulgui veure un BarçaMadrid?
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