
1 Catalunya continuarà a Europa
Sabem que tant des del punt de vista jurídic com econòmic Catalunya conti- 
nuarà a Europa, ja que som ciutadans europeus.

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. 

De forma expressa les expulsions col·lectives estan prohibides, com es desprèn de l’Arti-
cle 19.1 de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE. 

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.

Mentre es negociés la readmissió formal, Catalunya disposaria d’alternatives com l’ad-
hesió a l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA), de la qual són membres Islàndia, 
Noruega, Liechtenstein i Suïssa, i cobreix els àmbits de la lliure circulació de persones, 
serveis, moviments de capital i protecció de la propietat industrial i intel·lectual.

El dret transitori farà innecessària aquesta via, però, arribat el cas, amb l’adhesió a l’EF-
TA, Catalunya ho faria també a l’Espai Econòmic Europeu i consegüentment romandria 
dins del mercat únic en tot moment.

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] conti-
nuaria essent membre de la UE, però se seguiria aplicant el dret europeu a tot el territori 
[habitants, propietats damunt del territori, empreses i actius]”.

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.

A l’hora de la veritat, l’Estat espanyol serà el principal interessat  
que Catalunya no surti de la UE.

Respostes sobre la independència
“Catalunya, un bon soci per a Europa”



2 L’acord monetari amb el Banc Central Europeu (BCE): 
Catalunya seguirà utilitzant l’euro
L’euro també es mantindrà per la via d’acords monetaris amb el BCE com els que tenen 
Mònaco, Andorra, San Marino i Ciutat del Vaticà i els quals l’Estat espanyol no pot vetar. 
Amb l’acord monetari amb el BCE Catalunya s’asseguraria l’accés directe a la liquiditat 
que proporciona el mateix BCE, al sistema de pagaments interbancaris, a la liquidació de 
valors i a la zona única de pagaments en euros, a l’elegibilitat dels actius financers eme-
sos a Catalunya i als mecanismes de supervisió, resolució i garanties de la Unió Bancària. 

3 Els pagesos podran cobrar en tot moment les subvencions. 
Catalunya aporta més del que rep de la UE
Si en el període transitori hi hagués alguna dificultat, com que administraríem la nostra 
aportació, els pagesos podrien cobrar directament les subvencions agràries. 

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

4 Els estats petits es gestionen millor
Les dimensions dels estats grans obeeixen a la realitat del segle XIX, basada en un gran 
mercat interior. Al segle XXI, en un mercat globalitzat i amb un pes important del co-
merç internacional, l’estat petit és més àgil a l’hora de canviar normatives, adaptar-se 
als canvis del moment i de l’entorn, és més pròxim al ciutadà i entén millor les seves 
necessitats i aspiracions.

Actualment UE
Milions € 

Rebríem                             0
Aportaríem                      0
RESULTAT                   2600

Rebem PAC                  522
Aportem                  –2600
RESULTAT                –2078

Mentre es negociés
Milions € 

PIB per capita 2015 (en paritat de poder adquisitiu)
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A la Unió Europea la mitjana de renda per capita dels països petits (menys de 10 milions 
d’habitants) supera la dels països grans. 

Catalunya té una dimensió similar als països més pròspers d’Europa i el seu PIB per ca-
pita és el 9è dels 28 països que formen la UE, per davant del d’estats com Finlàndia, el 
Regne Unit o França. Per població, Catalunya seria el 16è país de la Unió per davant de 
Bulgària, Dinamarca o Finlàndia.

Catalunya serà un país més àgil als canvis, la catalana serà una democràcia més 
participativa; l’administració serà més propera als ciutadans, les institucions seran 

més eficients i representatives i l’Estat català gaudirà de més recursos per a ser 
usats en benefici del benestar dels seus ciutadans.

5 Les relacions comercials amb Espanya i la resta del món 
es refermaran
Els boicots comercials són més simbòlics que efectius. Poden afectar productes «bande-
ra», però no se solen fer amb productes en què l’origen passa totalment desapercebut, ni 
molt menys amb productes intermedis, que suposen la major part del comerç. A més, els 
fluxos comercials de Catalunya amb la resta del món són cada vegada més importants.

Un eventual boicot comercial des d’Espanya a productes catalans seria un fenomen de 
baix impacte que afectaria un nombre reduït de productes i seria de duració limitada 
en el temps. Possiblement, si hi ha hagut boicot, aquest ja ha arribat al punt més àlgid 
i moltes empreses, tant espanyoles com catalanes han pres mesures correctores per a 
adaptar-se a la nova realitat.

Molts empresaris han obert mercat i exporten cada vegada més a l’estranger. Les expor-
tacions a la resta del món ja representen el 62,7 % i superen les espanyoles des de l’any 
2009. Altres s’han avançat al nou marc amb Espanya i han obert seu fora de Catalunya 
per a operar amb un domicili fiscal a cada país.

Les empreses es preparen per a poder competir millor en una economia 
globalitzada i generar activitat econòmica i ocupació.
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6 No hi ha cap dubte que l’economia del nou Estat  
serà plenament viable
Catalunya amb l’1,47 % de la població de la UE produeix l’1,56 % del PIB de la UE. (Font: 
Idescat. “Xifres de Catalunya”. 2015.)

Catalunya serà un dels països d’Europa on els ingressos estatals seran suficients per a 
mantenir els serveis i pagar les inversions en infraestructures.

7 I què diuen els economistes
El llibre “Economia de Catalunya. Preguntes i respostes sobre l’impacte econòmic de la 
independència” –una visió d’economistes de reconegut prestigi–, fet en el marc de la Co-
missió d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya, conclou que “les di-
ferents contribucions expressen la certesa que una Catalunya independent seria viable 
econòmicament. També hi ha un ampli consens que el fet que Catalunya esdevingui un 
estat independent li aportaria avantatges i major benestar”.

L’estudi “La qualificació creditícia de Catalunya” dels economistes Joan Maria Mateu i Pere 
Miret, publicat en el número extraordinari 2016/1 de la Revista de Catalunya, conclou 
que el nou Estat seria plenament solvent i tindria una molt bona qualificació creditícia; 
passaria del nivell B+ actual al nivell AA- i se situaria pel davant d’Espanya ( BBB+ ) i del 
País Basc i Navarra ( A ).

Amb tota la informació de què disposem podem afirmar que 
“Catalunya serà un soci desitjat per Europa”

Per viure millor, la resposta és Sí. 
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