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Informe de la Societat Civil Catalana sobre una hipotètica 
secessió de Catalunya  
Valoració per part del Cercle Català de Negocis 
 
 
El passat 24 d’Octubre , la Societat Civil Catalana (SCC) va fer públic 
un informe anomenat “Informe sobre la economía de una 
hipotéticasecesión de Cataluña” , en el que elaborava un escenari 
molt negatiu en cas de que Catalunya esdevingués un Estat 
independent. 
 

1. La secessió reduiria els fluxos comercials amb la resta 
d’Espanya en un 45% i una disminució del PIB de entre un 
7,4% i un 23,5%. 

2. L’estoc d’inversió estrangera es reduiria uns 20.000 Milions € 
3. Augment de l’atur actual en un 16% 
4. Una seguretat social en risc per la caiguda de les cotitzacions 
5. El dèficit públic augmentaria al 10,3% PIB  
6. El Deute Públic es dispararia fins el 118% 
7. Els bancs catalans tindrien problemes de liquiditat 

 
 
En Primer lloc, des del Centre Català de Negocis, volem felicitar a la 
Societat Civil Catalana per la’elaboració d’un informe econòmic sobre 
la Independència de Catalunya, fet que el CCN ha estat reclamant 
des de fa anys als sectors no independentistes. 
 
Desgraciadament, hem constatat que aquest pretès informe 
econòmic no és més que un altre recull d’arguments de la por, sense 
cap validesa científica, i que amb aquest comunicat volem denunciar. 
 
1. Falta les fonts en que es basen els números. 
Molts dels supòsits es basen en  
 
1/2 La secessió reduiria els fluxos comercials amb el resta 
d’Espanya en un 45% i una disminució del PIB de entre un 
7,4% i un 23,5% 
 
Aquests supòsits en basen en dues premisses 

- L’efecte frontera 
- Reducció de la inversió estrangera 

 
L’efecte frontera és aquella reducció comercial entre dues zones quan 
hi ha una frontera entremig. Així, la relació comercial d’una ciutat 
espanyola és molt més alta amb una altra ciutat del mateix país, que 
amb una portuguesa situada a la mateixa distancia. 
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Aquesta reducció de les relacions comercials no obstant, en cap cas 
apareix de cop i volta, sinó que es una constatació al cap de vàries 
dècades, i no comporta necessàriament una reducció directa del PIB,  
ja que la reducció de les relacions comercials  en una zona comporta 
l’augment en altres. 
 
S’especifica una reducció de la inversió estrangera de 20.000 Milions 
d’€, amb l’únic argument de “Encuesta a 
empresariosextranjerosreflejapropensión a deslocalización en al 
menos un 25%”  (sic).  Considerar una enquesta (que no es detalla) 
com a premissa inicial, no sembla ser gaire rigorós. Més encara, quan 
tot i els constants mals auguris sobre l’efecte del procés català podria 
tenir sobre les inversions estrangeres, l’any passat es van batre tots 
els records en inversió a Catalunya. 
 
Així doncs, observem les següents inexactituds / deficiències en 
aquest apartat: 
 
 L’efecte frontera no és una estimació vàlida per a l’anàlisis de 

curt i mig termini. Aquest efecte podria ser detectable en 
períodes superiors al 30 anys. 
 

 La reducció del 7,4% PIB com a menor venda a la resta de 
l’Estat espanyol no s’adequa a recents estudis on en reduccions 
molt extremes,  determinen que la reducció en el PIB no seria 
superior a 1,6% PIB(1)  

 
 L’informe detalla a  l’apartat de l’efecte frontera, una reducció 

del PIB del 3% amb la resta de la UE. Òbviament, no es lògic 
atribuir  l’efecte frontera amb la resta de països de la UE, ja 
que aquesta frontera ja hi és ara pertanyent a Espanya. 
 

 No es pot considerar una simple enquesta com a premissa de 
reducció de entre 25% i 40% de les inversions estrangeres 

 
 
 
3/4 Augment de l’atur en un 16% i una seguretat social en 
risc 
 
De nou, les dues premisses principals per elaborar l’estudi es basen 
en l’efecte frontera i la reducció de la inversió estrangera, de la que 
ja hem fet menció de la seva inexactitud en l’apartat anterior. 
 
No entrarem en aquests moments a detallar la viabilitat de les 
pensions que ha estat demostrada àmpliament per molts 
economistes. En tot cas us referim als estudis fets per el Cercle 
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Català de Negocis on detalla el perquè l’atur de Catalunya podria 
reduir-se en un 12%(2) 
 
En quan a l’estudi de la Societat Civil Catalana, entenem que en el 
càlcul de l’atur en una Catalunya independent, hauria d’haver-se 
considerat també el nombre de funcionaris necessaris per ales noves 
estructures d’estat, concepte que sí que tenen en compte a l’hora de 
calcular el deute de l’estat (7.000 M d’Euros) com veurem més 
endavant. 
 
Finalment deixar constància que en el propi informe s’especifica que 
la ràtio afiliats/pensionistes de la Catalunya actual és millor que la 
mitjana espanyola (1.7% vs 1.8%). Aquest fet contrasta amb 
l’argument que en la crisi actual, les pensions dels catalans les estan 
pagant la resta de les Comunitats. 
 
5  El dèficit públic augmentaria al 10,3% PIB 
 
Els motius principals de l’augment d’un dèficit públic al 10,3% són 
a) Noves competències en exteriors i defensa 5.000 M €. 
b) Part interessos del deute d’Espanya 7.000 M €. 
c) Despeses de la nova hisenda i ineficiència recordatòria 3.000 M € 
d) Dèficit fiscal -11.000 M € 
e) Menor recaptació per recessió 7.000 M € 
f) Pagament per augment de l’atur 4.500 M € 
 
A continuació analitzarem cada partida en detall 
 
a)Noves competències en exteriors i defensa 5.000 M €.  
Aquest import és coherent si es consideraque inclouen els costos de 
noves estructures d’estat generals, i no només de d’exteriors i 
defensa. En aquest cas, seguirien la línia d’altres estudis acceptats  
per la majoria de la comunitat econòmica (3)  així com els càlculs 
realitzats per el Consell Assessor per la Transició Nacional (4) 
 
b) Part interessos del deute d’Espanya 7.000 M €. 
Correspondrien a la part proporcional d’interessos del deute 
Espanyol, que podria d’assumir Catalunya en cas d’ independència. 
Aquest import és coherent amb un 19% del total d’interessos pagats 
en 2013. Cal fer constar, però, que Catalunya no té l’obligació 
d’acceptar aquesta part del deute, i en tot cas caldria negociar aquest 
% 
 
c) Despeses de la nova hisenda i ineficiència recordatòria 3.000 
milions € 
La inclusió d’aquesta partida sorprèn per dos motius. 
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En primer lloc, el cost de la nova hisenda, no podrà ser gaire elevada, 
per quant  Catalunya ja disposa de la Agencia Catalana de Tributs. 
Els estudis referenciats en el punt a) calculen uns costos per aquesta 
partida de 250 M € 
En segon lloc, sorprèn un sobre cost d’ uns 2.500 M € per una 
ineficiència recaptatòria de la nova hisenda catalana, quan el 
pressupost anual en personal de l’Agencia Tributaria Espanyola al 
2012 va ser de 922 M € (5) 
 
d) Dèficit fiscal -11.000 M € 
Aquest menor cost de 11.000 M €, correspon a (sic) “Déficit Fiscal 
2013 (1,97% PIB)” 
Abans d’analitzar la dada, el Cercle Català de Negocis es congratula 
pel fet que finalment es reconegui un dèficit fiscal català en un 
informe, després d’haver-ho denunciat des de fa mes de 5 anys. 
 
Desgraciadament, el còmput d’aquest import no es correcte per 
quant s’utilitza el mètode de càrrega-benefici, en comptes del mètode 
flux monetari que donaria un import de 15.006 M €. 
 
De fet un mètode no és correcte o incorrecte de per si. El que 
determinarà quin mètode de càlcul cal emprar és la pregunta que 
volem contestar.  
Si la pregunta és “com es  distribueix territorialment la despesa de 
l’estat central”, aleshores cal emprar el mètode càrrega-benefici 
Si la pregunta és “quins ingressos tindria de més una Catalunya 
independent” el mètode correcte és el de flux econòmic.  
 
D’altra banda, sembla clar l’ús aquí del mètode flux econòmic pel fet 
que és aquest l’emprat en el càlcul del primer apartat a)  
 
Així doncs, queda clar que l’import correcte no son els -11.000 M € 
sinó els 15.006 M € 
 
 
e)Menor recaptació per recessió 7.000 M € 
Aquest import se’ns presenta sense argument o anàlisi, com un fet 
consumat.  
Calcular l’efecte al PIB degut a una menor recaptació per recessió, 
implica moltes variables entre sí i correlacions que caldria detallar, ja 
que sinó podria semblar un import sense rigor. 
 
f)Pagament per augment de l’atur 4.500 M € 
Aquests 4.500 M € que estimen que caldria pagar per l’augment de 
les prestacions d’atur, ja han quedat rebatut en els punts 3/4 del 
nostre document. 
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Una vegada analitzades les diferents partides, podem concloure que 
 
 L’estudi utilitza uns mètodes de càlcul erronis per el tipus de 

pregunta que es vol respondre 
 S’inclouen despeses improcedents o sobrevalorades 

 
a)Noves competències 5.000 5.000 
b)Interessos 7.000 7.000 
c)Nova Hisenda 3.000    250 
d)Dèficit fiscal -11.000 -15.006 
e)Menor recaptació 7.000 No procedeix 
f)Increment atur 4.500 No procedeix 
Total 15.500 -2.756 
 

Com podem veure, d’un increment de dèficit de 15.500 M € (en la 
gràfica s’indica 20.000 M €, arrodonint 500 M a l’alça) , en resulta un 
import molt inferior.  
En cap cas deduïm un superàvit de l’informe estudiat, sinó que 
constatem el poc rigor del mateix. 
 
 
6 El Deute Públic es dispararia fins el 118% 
Les partides que composarien l’augment del  Deute Públic en una 
Catalunya Independent són les següents: 
 

a) Deute Generalitat de Catalunya : 57.000 M € 
b) Part alíquota deute estatal : 148.000 M € 
c) Part alíquota deute altres entitats : 23.000 M € 
d) Part alíquota Seguretat Social: 3.000 M € 
e) Part alíquota Actius intra S. Públic : -46.000 M € 
f) Deute Corp. Locals : 6.000 M € 
g) Fons de liquiditat autonòmica:  23.000 M €  
h) Finançament pagament a proveïdors:  13.000 M € 

 
Se’ns presenta que el Deute de la Generalitat passaria dels 57.000 M  
actuals als 228.000 M €.  
A primera vista sembla un augment extraordinari. Però no ho és tant 
si pensem que el fet de ser part d’Espanya, lògicament ens pertoca 
part del deute de l’Estat Central. 
I quin és aquest? Doncs, apart de la partida a), la b), la c), la d), e), 
la f), la g) i la h). 
Es a dir, totes les partides. Els 228 milions € de fet seria el deute 
actual de la Generalitatcom a Comunitat Autònoma dins d’Espanya. 
 
L’única informació que ens aporta aquesta gràfica, són els imports 
que s’han calculat per el repartiment d’actius i passius. 
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Desgraciadament no se’ns detalla el mètode de càlcul ni les partides 
incloses. 
 
Si ens basem en el últim informe del Banc d’Espanya del deute 
espanyol  segons el protocol de dèficit excessiu (PDE) (6)  podem 
concloure els següents aspectes: 
 
 El repartiment alíquota del deute estatal (b) de 148.000 M € 

podria correspondre al 19% del deute net al  2trim 2014 
(778.029 M €) 

 Part Seguretat social (d) de 3 M € , podria correspondre  al 
19% deute de la seguretat social (17.203 M € ). El que sorprèn 
és que si s’imputa el deute de la Seguretat Social, segons el 
mètode PDE també caldria incloure els Actius de la Seguretat 
social de +52.839 M €, resultant +10M€ amb un criteri 
repartiment 19% 

 La part de deute altres entitats (c) i part actius S.Públic (e) no 
es pot valorar al no donar detall del seu càlcul. 

 Les partides  (g) i (h)   (el FLA + pagament a proveïdors) ja 
estan contemplats en el deute de la Generalitat (a) , pel que sí 
en aquest càlcul es contemplen, fa que aquestes partides es 
sumin dues vegades 

 
Així doncs, sense entrar en valorar el mètode emprat,  les pròpies 
dades de l’informe són errònies ja que  el total del deute hauria de 
ser 182.000 M € en comptes del 228.000 M € (un error del 25%!) 
 
7 Els bancs catalans tindrien problemes de liquiditat 
 
En aquest apartat s’estudia la activitat dels principals bancs catalans, 
Caixabank i Banc Sabadell, constatant que la major part del seu 
negoci està a la resta d’Espanya. 
Això, segons aquest informe, “donaria un greu problema de liquiditat, 
ja que Catlunya perdria l’accés al BCE , i altres entitats retirarien 
segurament els seus dipòsits” (sic) 
 
Tot l’argument és basa en el fet de que els bancs catalans no podrien 
optar al crèdit del Banc Central Europeu i per tant tindrien problemes 
de liquiditat. 
En el cas improbable que Catalunya quedés fora de la Unió 
monetària, es podria signar un acord com ha fet Andorra i  Mónaco 
que els permet accedir al  BCE, pel que fins i tot fora la UE els bancs 
catalans podrien anar al BCE.  (cal fer constar que aquest acord 
hauria de ser firmat pel Consell per majoria qualificada, pel que no 
podria ser bloquejat per Espanya) 
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Conclusions 
 
Una vegada analitzat l’informe de Societat Civil Catalana poden 
extreure’n les següents conclusions 
 
 No ofereix cap font ni detall de la majoria de dades, pel que no 

es pot contrastar la seva veracitat. 
 Les premisses inicials del que se’n desprèn la resta de l’informe 

no són vàlides 
 S’utilitzen mètodes incorrectes de valoració 
 Ús d’enquestes o premonicions sense consistència real 
 S’obvien partides al fer càlculs del deute segons el mètode del 

PDE Standard 
 Duplicitat/ errors de sumes en el mateix informe 

 
En definitiva, podem concloure que tot i valorar positivament la 
elaboració d’informes econòmics, així com el reconeixement de 
l’existència d’ un dèficit fiscal català,  aquest informe de Societat Civil 
Catalana és un altre informe més de l’Argumentaride la Por. 
 
 
Barcelona a 30 d’Octubre de 2014 
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