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Amb la independència de Catalunya no pretenem anar en contra de ningú, ni crear noves fronteres. Per

això l’hem de fer amb el més escrupolós respecte cap als ciutadans espanyols i la legalitat internacional. I

a més de pacífica i democràtica, l’hem de fer tan transversal com ens sigui possible. Volem que tothom

tingui veu en el procés de constitució d’un nou Estat.

El projecte de la independència de Catalunya respon a múltiples voluntats. És la reacció d’una part

important de la societat catalana a la permanent toxicitat insana en què es fonamenta la nostra relació

amb el govern d’Espanya. Però també és la nostra reacció davant la constatació del col·lapse polític i

econòmic d’un model d’Estat que no ens representa.

Aquest document pretén ser el recull del pensament econòmic i polític que el Cercle Català de Negocis

ha anat generant des de la seva creació el 2008, quan pocs gosaven parlar obertament d’independència,

especialment en l’àmbit econòmic i empresarial.

Tenim clar que amb la independència no resoldrem tots els problemes del nostre país. Però ens dotarà

de les eines necessàries per adoptar un model econòmic més productiu, un model social més just i un

model polític més participatiu. Per això, la independència no és una finalitat en si mateixa, sinó el pas

necessari que han hagut de fer totes les nacions avançades del món per garantir el seu avenir. No la fem,

doncs, per aïllar-nos del món, sinó per a interactuar-hi i estar representats en els organismes

internacionals sense intermediaris. La fem, simplement per poder existir com som.

Introducció 
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El col·lapse del model 

espanyol d’Estat



Espanya és el país del món que més vegades ha fet fallida. Tanmateix, les seves crisis no són un error

del sistema, sinó que formen part del propi sistema. A Espanya cada crisi s’ha resolt amb una major

concentració del capital que la crisi precedent. Davant les crisis, la recepta del govern espanyol sempre

ha estat la mateixa: descapitalitzar els sectors productius i les classes mitjanes per capitalitzar els sectors

especulatius i socialitzar el deute de les empreses afins al règim.

El s. XIX va ser especialment conflictiu. Les fallides de l’Estat s’anaven succeint a mesura que es

finançaven guerres colonials i infraestructures sobredimensionades destinades a satisfer les necessitats

d’oci de la Cort. Amb l’esclat de cada crisi, i envoltat d’un fals esperit de progressisme liberal, l’Estat

espanyol va fer desamortitzar els béns de l'Església per acabar revenent-los per quatre rals als mateixos

aristòcrates que havien provocat el col·lapse financer de la Corona. Una vegada esgotats els béns

eclesiàstics es varen expropiar béns privats dels desafectes al règim amb la mateixa finalitat.

Així, l’oligarquia espanyola ampliava els seus latifundis més enllà de l’horitzó, desposseint els camperols

de les seves terres i exercint un cruel caciquisme que els obligava a l’emigració, mentre les seves

empreses s’enriquien a costa de provocar el col·lapse financer del mateix Estat que els sustentava.

Generacions posteriors, convenientment domesticades, creuen que l’origen d’aquell model tan injust de

repartiment de la terra és fruit de les heroïcitats de la reconquesta, per legitimar un model econòmic que

fomenta la desigualtat.
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El model polític espanyol sorgit de la Constitució de 1978 és una còpia precisa del sistema canovista de

1876, fonamentat en tres pilars: la restauració borbònica, la concepció centralista i uniformitzadora de

l’Estat i alternança dels dos partits majoritaris en el poder garants de l’ordre establert.

Però aquest model està esgotat. La sentència del TC (2010) va anorrear l’autogovern de Catalunya,

retallant l’Estatut d’autonomia del 2006, seguint els dictàmens del Consell d’Estat i dels alts

comandaments de l’exèrcit espanyol, malgrat que va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, per les

Corts espanyoles i malgrat que va ser sotmès a referèndum, seguint la més escrupolosa legalitat vigent.

La sentència va anul·lar el principi d’ordinalitat en les balances fiscals reconegut en altres països del

nostre entorn; el principi de bilateralitat que aplica la comunitat de Madrid en les seves relacions amb el

govern central, i la garantia d’un mínim d’inversions en infraestructures. Fins i tot és declarar la

inconstitucionalitat d’articles que, en canvi, sí que es varen afegir als estatuts d’altres comunitats. Aquell

va ser un autèntic cop d’Estat que sentenciava el model autonòmic i evidenciava la impossibilitat d’un

projecte veritablement federalista per a Espanya.
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Totes les comunitats autònomes han pogut decidir sobre la seva relació amb Espanya. Totes elles han

pogut desenvolupar lliurement els seus respectius estatuts d’autonomia sense interferències del govern

central. Algunes comunitats s’han pogut dotar d’un sostre competencial molt més alt que l’establert a

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Algunes, gaudeixen de sobirania fiscal i, fins i tot, la Constitució els

reconeix el dret a la reunificació territorial mentre impedeix la simple cooperació entre entitats dels Països

Catalans. La nostra és l’única comunitat que no ha pogut exercir lliurement el seu dret a dotar-se d’un

Estatut just, fet a mida de les necessitats i de la voluntat dels seus ciutadans.

Durant el procés de reforma de l’Estatut d’autonomia, el PP va mobilitzar el seu electorat mentre la resta

de comunitats aprovaven sense cap problema nous Estatuts que incloïen articles que en el cas de

l’Estatut de Catalunya varen ser retallats per les Corts espanyoles o impugnats pel Consell d’Estat i pel

Tribunal Constitucional seguint les directrius d’alts comandament de l’exèrcit espanyol fetes públiques al

llarg de tot el procés.

Tanmateix, la reforma de l’Estatut d’autonomia (2006) no suposava cap amenaça per a la unitat

d’Espanya ni per a ningú, sinó una millora substancial per a l’autogovern de Catalunya. I tanmateix, va

ser objecte d’una interpretació excessivament restrictiva de la Constitució espanyola i d’un recel insà que

no fa altra cosa que mostrar la debilitat d’un Estat artificialment concebut des d’una òptica centralista i

uniformitzadora que ha viscut de malmetre sistemàticament contra Catalunya.



Què és el Consell d’Estat?

El Consell d’Estat és l’òrgan consultiu de l’Estat. És hereu directe del

Real y Supremo Consejo de Castilla. Catalunya i la resta de territoris de la

seva Corona, varen quedar sota la seva jurisdicció com a resultat dels

Decrets de Nova Planta (1701-1716).

El Consell d’Estat comparteix seu 

amb Capitania General de l’Exèrcit

El govern espanyol actua sota el dictamen consultiu del Consell d’Estat.

Els seus dictàmens poden arribar a ser d’obligat compliment si així ho

estableix el rei.

Els seus membres no ho són per designació popular, per la qual cosa la

seva composició no compleix cap proporcionalitat amb les majories

parlamentàries. Alguns dels seus membres en exercici fins fa pocs anys

havien estat designats directament pel General Franco.

El Consell d’Estat comparteix seu amb Capitania General de l’Exèrcit.

Aquest no és un simple acte de convivència entre organismes públics

d’un Estat plenament democràtic, sinó prova del pes polític de l’exèrcit

en el model espanyol d’Estat herència directa del règim franquista.
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Qui hi ha representat en el Consell d’Estat?

El Consell d’Estat està format per representats de 

l’exèrcit, la Casa Reial, el Reial Madrid, el Museo del 

Prado i l’Academia de la Lengua Española, entre altres.

Al Consell d’Estat hi està representat l’Estat Major de l’Exèrcit, la Casa Reial, el Reial Madrid,

autoritats franquistes, El Museo del Prado, la Real Academia de la Lengua Española, els

Legionaris de Crist, el Banc d’Espanya així com socis i directius de grans empreses lligades

al BOE i a la Casa Reial. Juan Carlos Rodríguez Ibarra és l’únic membre del Consell d’Estat

excap d’un govern autonòmic.

Juntament amb els òrgans superiors de l’exèrcit i el Tribunal Constitucional, el Consell

d’Estat ha liderat la croada contra l’autogovern de Catalunya primer, i contra l’exercici del

nostre dret a l’autodeterminació, després.
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Alguns membres del Consell d’Estat cobraven  

d’empreses privades de l’IBEX 35 mentre vetaven 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

- Marta Silva de Lapuerta. Filla del ministre d’obres públiques franquista Federico Silva Muñoz.

Secretaria de la junta directiva del Ral Madrid i secretària general de Sacyr Vallehermoso. Va

redactar el recurs d’inconstitucionalitat contra la reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

en representació del govern espanyol. Va portar el cas Neymar contra el FC Barcelona.

- Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde; Cartagena, 1952. Membre del Cos Jurídic de l’Armada

Espanyola. Ex-President del Congrés dels Diputats i ex-Ministre de Defensa. Membre de l’Opus

Dei.

- José María Michavila. Madrid, 1960. Fill del tinent general de l’exèrcit de l’aire Federico

Michavila. Ex ministre de Justícia. Membre dels Legionaris de Crist.

- Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona. Madrid, 1939. Magistrat al TC d’Andorra. Directiu a Gas

Natural, CLH, Campsa i BBVA.

- Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós. Madrid, 1950. Vicepresidenta del Reial Patronat del

Museu del Prado.

Membres del Consell d’Estat
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entre altres figures del règim... 

- Landelino Lavilla Alsina. Lleida, 1934. Lletrat del Consell d’Estat des de 1959.

- Dario Villanueva Prieto. Lugo, 1950. Director de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola.

- Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Mérida, 1948. Filòsof i expresident de la Junta d’Extremadura.

- Alberto Aza Arias. Tetuan, 1937. Diplomàtic de carrera. Secretari de la Casa del Rei.

- Fernando Alejandre Martínez. Madrid, 1956. Cap de l’Estat Major de la Defensa.

- Manuel José Silva Sánchez. Advocat. Soci del bufet Roca i Junyent.

- José Manuel Maza. Madrid, 1951. Actual fiscal general de l’Estat. Va ser lletrat a la Red Nacional

de Ferrocarriles (RENFE). Va defensar la inhabilitació del jutge Baltasar Garzón per obrir una

causa d’investigació pels crims del franquisme.

- Isabel Tocino. Santander, 1949. Ex-ministra de Medi ambient. Actualment forma part del Consell

d’administració del BSCH, Enagas i Ence. Membre de l’Opus Dei.

- Antonio María de Oriol. Guecho, 1913. Capità requeté, membre del Consejo Nacional del

Movimiento. Membre del Consell d’administració de Talgo i Hidroelèctrica Española.

Membres del Consell d’Estat
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El pes polític de la 

Catalunya autonòmica



Pes d’Alemanya, Regne Unit i França 
sobre el conjunt de la UE 

25%
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Regne Unit
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Altres

50%

75%
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Pes de Catalunya, Madrid i Andalusia 
sobre el conjunt d’Espanya 

75% 25%

50%

0%
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PIB
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Madrid
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Catalunya té el mateix pes econòmic, demogràfic, 

territorial i cultural sobre el conjunt d’Espanya que 

Alemanya sobre el conjunt de la UE.

Tanmateix, Catalunya no té la mateixa 

capacitat d’influència en les institucions de 

l’Estat espanyol que Alemanya sobre la UE.
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Comunitats sobre representades Comunitats infra representades

Desviació en la representació de cada comunitat autònoma 

en el Consell de Ministres (1975-2017)

Catalunya és la comunitat amb menys representació en tots els òrgans de govern de l’Estat

espanyol, des del Consell de Ministres i la carrera diplomàtica fins a l’Estat Major de l’Exèrcit.

La manca d’equitat en la representació de les regions i nacionalitats en els òrgans de govern de

l’Estat espanyol determina la seva concepció i la prioritat de les seves polítiques públiques i

vulnera el principi d’igualtat dels espanyols.

Només el 6,4% dels ministres del govern espanyol són

d’origen català; i sempre vinculats a partits d’àmbit espanyol.
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ORIGEN DELS MINISTRES 

DEL GOVERN ESPANYOL

Número de ministres per milió d’habitants
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Font. Pont, A. Delenda est Hispania, 2012.

Front de la Guerra Civil Espanyola (1938)

L’Espanya de les autonomies és un 
fidel reflex de l’Espanya resultant 

de la Guerra Civil. 
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ORIGEN DELS DIPLOMÀTICS ESPANYOLS 

AMB RANG D’AMBAIXADOR

Espanya al s. XIII

Font. Pont, A. Delenda est Hispania, 2012.

Alguns cossos de l’administració

de l’Estat, estan en mans d’antics

llinatges de funcionaris amb origen

a la Corona de Castella.

L’Espanya de les autonomies encara distingeix

entre «castellano viejos» i «castellano nuevos».

Número d’ambaixadors per milió d’habitants
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Si catalans i espanyols fóssim de races

diferents, ningú dubtaria que vivim en un

Estat segregacionista, a la llum del la nostra

representació en els òrgans de l’Estat.
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ORIGEN DELS SUBSECRETARIS D’ESTAT

+ 24,3% - 2,7%
- 21,6%

constitucional foral assimilada

Representació de l’Espanya...
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Espanya té els fonaments d’un Estat ètnic 
en la mesura que discrimina l’accés al poder 

per raó d’origen. 

Comunitats sobre representades Comunitats infra representades Subsecretaris per milió d’habitants 
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Distribució de l’origen dels subsecretaris d’Estat 

(1975-2014) 
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Catalunya té el mateix pes econòmic, demogràfic i territorial sobre Espanya que Alemanya sobre el

conjunt de la UE. Fins i tot, la llengua catalana, és una llengua tan parlada a Espanya com l’alemany

entre les llengües de tota la UE. I tanmateix, Catalunya no té ni el mateix reconeixement, ni la mateixa

representació, ni la mateixa capacitat d’influència sobre Espanya que Alemanya sobre les institucions de

la UE.

La manca de representació dels catalans en els òrgans superiors de l’administració i en les institucions

de l’Estat és un atemptat contra la igualtat entre els espanyols proclamada a la Constitució de 1978. Però

sobretot és fruit d’una política de segregació no reconeguda oficialment en contra dels pobles assimilats

per la cultura i llengua castellana i en benefici de Castella, impedint que Espanya pugui desenvolupar la

seva diversitat interna com un valor afegit. Ans al contrari.

Aquest fenomen s’explica en part, per la desídia i la

connivència d’alguns agents polítics, econòmics i socials

de Catalunya, que han renunciat a defensar els drets i els

interessos del territori al que representen.

Sigui com sigui Espanya no s’ha fet a imatge de Catalunya,

sinó d’altres regions. Tota la maquinària de l’Estat espanyol

està pensada per drenar la nostra economia i neutralitzar el

nostre veritable pes sobre el conjunt de l’Estat. Espanya és

un Estat ètnic en la mesura que discrimina l’accés al poder

per raó de llinatge.



La situació econòmica 

d’Espanya



2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolució del ràting de Espanya segons Moody’s (2006-2016)

Nacionalització de Bankia 

72.000M€ fuita de 
capitals

170.000M€ fuita de capitals

70.000M€ fuita de capitals 

250.000M€ en pèrdues i 
actius tòxics

SAREB

prima risc en màxims històrics

26J

Atur 7,9%

24M

20D

53.000M€ rescat de 
la banca

25.000M€ pèrdues FROB

deute privat 217%

IPC -1,5%

100% deute publi.

FMI obliga el rescat del sistema bancari

90% deute públic

IPC –1,3%

47,3% deute públic

Canvi cicle immobiliari Crisi del deute europeu

Rescats 

Rescat CCM

Aaa

Aa1

Aa2

Aa3

A1

A2

A3

Baa1

Baa2

Baa3

Ba1

Ba2

Ba3

B1

B2

B3

Caa1

Caa2

Caa3

Ca

C

PRINCIPAL

GRAU ALT

GRAU MITJÀ SUPERIOR 

GRAU MITJÀ INFERIOR

GRAU ESPECULATIU 

GRAU MOLT ESPECULATIU 

RISC SUBSTANCIAL 

DUPTOSA RECUPERACIÓ

IMPAGAMENT

GRAUS

Atur 26,3%

IPC 3,6%

24

78.000M€ entrada de capitals 

36,3% deute públic

Lehman Brothers

38,9% despesa pública

43% del PIB
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La crisi econòmica i el rescat encobert de la banca espanyola varen fer saltar les alarmes entre els

mercats financers i els inversors internacionals. La prima de risc del bo espanyol va passar a màxims

històrics. Europa temia un efecte contagi.

Evolució de la prima de risc espanyola

ràting
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Espanya

deute 
privat

IPC mitjàIPC

PIB
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Dèficit públic 

rescat del sistema bancari
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Despesa pública

L’esclat de la crisi econòmica, va trencar l’equilibri entre la despesa pública i

els ingressos públics a causa de la recessió de l’activitat econòmica.

El dèficit públic espanyol

ràting

MM€
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El 2012, la Unió Europea va rescatar Espanya d’una més que probable fallida que hagués tingut greus

repercussions sobre el sistema de l’Euro. A la pràctica, això va suposar un rescat encobert de la banca

comercial espanyola després que s’evidenciés l’existència de gran quantitat d’actius tòxics en els seus

balanços com a conseqüència de l’esclat de la bombolla immobiliària. Les milionàries ajudes de la UE

mai han arribat ni als agents econòmics i productius, ni a les economies domèstiques en forma d’accés al

crèdit. Només han servit per quadrar els balanços de les entitats financeres.

El rescat de la Unió Europea va comportar una concentració sense precedents de tot el sistema bancari

espanyol. La gran banca comercial va fer servir part del rescat i la seva influència política per apropiar-se

de les petites entitats financeres i caixes d’estalvi. En pocs anys varen desaparèixer una quarantena

d’entitats bancàries.

En una primera fase es va produir una concentració de les caixes d’estalvi més petites. En una segona

fase, les caixes d’estalvi resultants varen ser intervingudes pel Banc d’Espanya i posteriorment

absorbides per les grans entitats bancàries espanyoles, normalment amb capital espanyol i seu a Madrid.
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Així es va perdre un sistema bancari propi arrelat a la cultura financera catalana, fonamentat amb petites

entitats bancàries amb forta presència al territori i forta vinculació amb els agents econòmics i socials que

les havien creat i que cent anys després encara participaven en els seus òrgans de govern.

En lloc de ser més eficients, competitius i oferir millors serveis la gran banca espanyola va apostar per

apropiar-se les petites entitats bancàries i les seves respectives quotes de mercat.

Només a títol d’exemple i sense voluntat de ser exhaustius, l’absorció de les caixes catalanes va

permetre al BBVA passar d’una quota de mercat del 7,1% al 26,1% a Catalunya. L’existència de petites

entitats amb forta presència territorial, minava les expectatives de creixement dels grans bancs.

El 2016 Catalunya va generar 58.900 M€ dels recursos del BBVA, un 35% de tots els actius d’aquesta

entitat. És a dir, el 26,1% (quota de mercat) sobre el 16% de la població de Catalunya genera el 35% dels

recursos del BBVA. Tanmateix, només concedeix entre el 9% i l’11% dels crèdits als agents econòmics

catalans.
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Després de la concentració bancària, entre el 25% i el 45% dels recursos de les entitats bancàries

espanyoles es generen a Catalunya. Amb la reestructuració bancària, la gran banca espanyola ha passat

de controlar poc més del 23% de la quota de mercat a Catalunya a controlar més del 70%.

Tanmateix, la concessió de crèdits que permeten avalar aquests recursos no segueix la mateixa

distribució territorial. Així, la banca comercial espanyola concedeix als agents econòmics i a les famílies

catalanes entre el 9% i el 16% dels crèdits, segons l’entitat.

Així, la major part dels recursos que els estalviadors catalans generen a la banca espanyola es destinen

a concedir crèdits fora de Catalunya, principalment per avalar i finançar inversions públiques inviables

que segueixen una concepció radial.

L’efecte d’aquest espoli financer és demolidor no només pel consum intern, sinó pel nostre teixit

econòmic i industrial, compost en un 99,1% per petites i mitjanes empreses de caràcter familiar, unes

584.369 en total i uns 440.000 autònoms.
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La discrecionalitat política ha permès ometre la situació de deflació de l’economia espanyola. Espanya ha

estat en deflació durant més de dotze trimestres consecutius, sense que s’hagi produït (encara) un

col·lapse de la seva economia, per la connivència dels agents econòmics en mirar cap a una altra banda.

Tanmateix, l’exposició de la zona euro a les deficiències estructurals de l’economia espanyola, fan més

que previsible una completa reforma del sistema de l’Euro a fi de neutralitzar l’amenaça que una possible

fallida d’Espanya representaria per a la Unió Europea, més ara amb l’inici de les negociacions per a fer

efectiva la sortida del Regne Unit.

El Brexit exposaria encara més Alemanya i França a la precària situació de l’economia espanyola. Fins i

tot, independentment de com acabin les negociacions i dels resultats d’un altre referèndum al Regne Unit

que invalidés en últim moment el Brexit, la UE faria bé en neutralitzar l’amenaça que representa Espanya

per a la seva economia.
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Al govern espanyol no li queda més remei 

que emetre deute públic sense parar.

Així, el 2014 el deute públic va arribar fins a 

màxims històrics, superant el 100% del PIB.

Deute públic

A més del rescat del sistema bancari, l'adquisició de deute públic espanyol per part del BCE 

deixa a Espanya en situació de respiració assistida.

Deute sobre PIB

Deute per càpita



A partir del 2012, el govern espanyol va començar a treure diners del Fons de Reserva de la Seguretat

Social per comprar el seu propi deute. La legislació l’obliga a diversificar i a comprar productes d’altra

qualificació creditícia. Tanmateix, el govern espanyol incompleix ambdues condicions. El juliol del 2017 la

compra abusiva de deute espanyol va deixar el fons de reserva de la Seguretat Social a zero, cosa que

l’obliga a cercar noves vies de finançament de les pensions.

Evolució del fons de reserva de la Seguretat Social
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El fons de reserva a màxims històrics. El 69% 

prové de les aportacions dels catalans

33



Des del 2012, Espanya té serioses dificultats per vendre el seu deute en els mercats financers

internacionals a causa de la manca de credibilitat sobre la seva solvència. Si en un moment donat no

pogués col·locar el seu deute públic, suposaria la immediata fallida de l’Estat espanyol.

Per evitar-ho el govern espanyol adquireix el seu propi deute en els mercats financers. I ho fa a través

dels recursos disponibles al Fons de Reserva de la Seguretat Social. En sis anys (2012-2017) s’ha

dilapidat més de 65.800 M€ que havien d’anar destinats per a pagar les pensions dels jubilats espanyols.

Però amb això no n’hi ha hagut prou. El BCE ha adquirit cada vegada més deute públic espanyol perquè

Espanya emet deute públic a major ritme que no pas el pot adquirir. Així, el 2016 Espanya va emetre

221.000 M€ de deute, la meitat del qual ha estat adquirit pel BCE.

Això s'emmarca dins del programa del BCE de deute públic espanyol iniciat el 2015. Des d’aleshores el

BCE ha adquirit deute públic espanyol per valor de 153.000 M€. El desembre del 2017 està previst que

expiri aquest programa.
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PIB real sense contraban, drogues i prostitució

El 2014 la UE va obligar a Espanya a incloure la prostitució, el contraban i el

consum de drogues en el càlcul del PIB amb efectes retroactius des del 2009,

per evitar la fallida i assegurar el valor del deute espanyol adquirit pel BCE.

1.140

MM€ Evolució del PIB espanyol

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Això ha evitat que el ràting d’Espanya s’enfonsés fins a la

categoria de bo escombraria (Ba2) i fins i tot ha permès

que es recuperi lleugerament.
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Espanya ha aconseguit salvar les aparences, si més no de moment. Després del rescat del sistema

bancari (2012), l’Eurostat ha promogut diverses reformes en la comptabilitat nacional incorporades a la

normativa comptable de la UE (SEC 2010), que han permès mantenir el deute públic espanyol

artificialment rebaixat, lleugerament per sota del 100% del PIB. Tot i que continua sent molt alt per a una

economia com l’espanyola, se situa lluny de l’endeutament que va provocar el rescat de Grècia.

Des de 2012, la UE ha obligat a Espanya a introduir canvis en el sistema de comptabilitat nacional per

ocultar el veritable impacte del deute públic sobre el PIB, que actualment supera el 145% del PIB (2017).

Una de les reformes més controvertides ha estat la incorporació de la prostitució, el contraban i el consum

de drogues en el càlcul del PIB d’Espanya (2014), amb efectes retroactius des de 2009 a instàncies de la

UE. Alguns països com Holanda ja incorporen aquestes activitats al càlcul del PIB, però a diferència

d’Espanya són activitats regulades que generen ingressos fiscals per a l’Estat.

En una primera manipulació de la comptabilitat nacional l’INE ha atribuït a la prostitució, el contraban i el

consum de drogues un pes del 4,6% del PIB. Aquestes activitats tenen un pes superior al sector energètic

(3%), l’oci i la cultura (4%) o als serveis financers (4%) i equivalen a un terç del sector manufacturer

espanyol.

La premsa francesa i alemanya preveuen que en cas que la situació econòmica d’Espanya no millori, es

pugui atribuir a aquestes tres activitats fins a un 9,6% del PIB espanyol amb la finalitat de mantenir el

deute públic artificialment per sota del PIB. Així, aquestes activitats podrien esdevenir oficialment la quarta

activitat més important de l’economia espanyola, pel darrere del comerç i el transport (27%),

l’administració pública (19%) i la indústria (14%).



Tanmateix, amb això no es podrà evitar la fallida de l’Estat espanyol. A més, s’està hipotecant el país

durant generacions mentre s’impedeix posar en pràctica una reforma econòmica i de model productiu que

a llarg termini possibiliti la seva recuperació econòmica. De fet, cap de les receptes econòmiques

adoptades pel govern espanyol està adreçada a fer profundes reformes que ens permetin sortir de la crisi

definitivament i pagar el deute contret. Fins ara només s’han executat operacions estètiques que no tenen

per objectiu afrontar els problemes de l’economia espanyola, sinó ocultar-los. És com amagar la pols i el

borró sota la catifa; tard o d’hora tornarà a sortir.

Les operacions de maquillatge a què el govern espanyol sotmet les estadístiques i les dades

macroeconòmiques d’Espanya només tenen per objectiu ocultar la veritable situació econòmica del país i

demorar la presa de decisions doloroses i impopulars. Mentrestant l’FMI augura que més de 80.000

espanyols hauran d’emigrar cada any per assegurar-se el seu futur professional: tornem als anys 50’s.

El cert és que Espanya té un deute superior al 145% del PIB i que aquest deute continua creixent malgrat

s’intentin disfressar les dades oficials. Espanya està inversa en una espiral d’empobriment generalitzat.

Davant d’aquesta situació Espanya només té tres alternatives: a) una quita del 45% de tot el seu deute i

sotmetre’s als rigorosos controls de la UE i l’FMI, b) vendre’s el país als seus creditors internacionals i c)

permetre la secessió d’algunes regions que garanteixin el pagament de part del seu deute a canvi d’una

part equivalent dels seus actius.

El risc per a la UE no és deixar de cobrar el deute d’Espanya i de tants altres països, el risc és que

s’evidenciï que la pèrdua de sobirania monetària en favor de la UE s’hagi fet a costa de deixar sense

mecanismes anticíclics als Estats i que la UE no disposa d’instruments adequats per afrontar les crisis

més enllà del compromís del BCE de comprar deute dels països en risc. El que està en joc és el propi

futur d’una UE i el sistema monetari internacional.



El rescat 

de la banca



deute privat

deute públic

Distribució del deute de 
l’economia espanyola

Distribució del 
deute privat

Distribució del deute de
les empreses 

famílies

empreses > 250 treballadors

de 50 a 250 treballadors < 50 treballadors

95%74,5%80,9%

19,1% 25,5%

4%

Tanmateix, el gran problema de l’economia espanyola no és el deute públic sinó el deute privat. El deute

privat quadruplica el deute públic (figura 1). El 25,5% del deute privat correspon al deute de les famílies

(crèdits al consum i crèdits hipotecaris principalment) mentre que el 74,5% del deute privat correspon al

deute de les empreses (figura 2). D’aquest últim, el 95% correspon al deute de les grans empreses de

l’IBEX 35, principalment entitats bancàries i empreses lligades a la contractació pública. El 4% del deute de

les empreses és atribuïble a empreses mitjanes (de 50 a 250 treballadors) i només l’1% de tot el deute de

les empreses correspon als centenars de milers d’empreses amb menys de 50 treballadors (figura 3).

fig. 1 fig. 2 fig. 3
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Els ciutadans islandesos es varen negar 

en referèndum a rescatar la banca amb diners públics. 

El rescat de la banca a Islàndia

I varen sotmetre a referèndum el rescat dels

bancs. Després de la victòria del «no» el govern

va deixar caure els bancs un rere l’altre a fi de

nacionalitzar-los. Una vegada nacionalitzats els va

injectar diner públic perquè poguessin continuar

operant.

Per la seva banda, la justícia islandesa va

perseguir els banquers i els polítics responsables.

Ni la justícia ni la ciutadania es varen doblegar

davant les amenaces dels mercats, els creditors,

els organismes internacionals i les agències de

qualificació de riscos. Ara, hi ha quasi una

trentena de banquers i alts directius complint

condemna a la presó.

El 2009, els ciutadans d’Islàndia varen sortir al carrer per

evitar el rescat de la banca amb diner públic i varen forçar la

dimissió del govern en bloc. Els ciutadans varen plantar cara

a la pressió dels agents econòmics internacionals; varen

redactar una nova constitució a través de les xarxes socials i

varen aconseguir negociar amb l’FMI una sortida adaptada a

les seves exigències.



El grup ING ja ha tornat íntegrament el rescat 

de 10.000 M€ a l’Estat holandès. 
41

ING va haver de sotmetre’s a una reestructuració interna sense

precedents. La consigna era fer-se més petit per garantir la seva

viabilitat. Ara és un banc molt més petit i sanejat que obté

beneficis i reparteix dividends.

L’esclat de la crisi bancària europea (2008) va portar ING a la vora

del risc de fallida. Els seus balanços tenien 1.400M€ d’hipoteques

subprime provinents dels Estats Units.

Superat l’entrebanc, el grup ING ha aconseguit tornar íntegrament

el rescat de 10.000 M€ a l’Estat Holandès. L’últim pagament de

1.025 M€ l’ha tornat sis mesos abans de la data límit imposat per la

Comissió Europea.

El rescat de la banca d’Holanda



El rescat de la banca britànica

Lloyds ha estat reprivatitzat una vegada 

ha retornat 23.800 M€ del seu rescat 

més 1.000 M€ en interessos. 
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El rescat de la banca alemanya

El Commerzbank ja ha retornat 

20.400 M€ del seu rescat.
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El rescat de la banca belga

El grup belga KBC ha retornat 7.000 M€ del seu rescat 

més 6.090 M€ en concepte d’interessos. 

I mentre això passava a Europa, 

que passa a Espanya...?
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El rescat de la banca a Espanya 

La causa de la crisi, va ser l’orgia de crèdit necessària per sostenir un model econòmic fonamentat en

el consum privat i la sobre dimensió de les infraestructures públiques.

Espanya ha fomentat el desenvolupament dels sectors no productius, normalment lligats al BOE, per

impulsar el seu creixement econòmic, en comptes d’orientar-se a l’economia productiva. Per aquest

motiu necessita crèdit constant per mantenir un nivell de vida que per si mateixa no és capaç de

sostenir.

La supervivència del model econòmic català dependrà de la capacitat que tingui per evitar la seva

dependència del mercat espanyol, ja que aquest depèn del crèdit per mantenir el consum. Mentre

formem part d’Espanya serem vulnerables a les crisis del model improductiu espanyol.
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Quan varen aparèixer les primeres tensions en el sistema financer (2008), la primera injecció de diner

públic a la banca, la nacionalització de les primeres entitats, la primera taxa negativa de l’IPC en la

història d’Espanya, la creació del FROB i les primeres fusions bancàries, l’aleshores president del

Govern Rodríguez Zapatero, afirmava que el sistema financer espanyol es trobava entre els més

solvents del món.

I mentre es feia evident la imminència de l’esclat de la bombolla immobiliària, les autoritats polítiques i

econòmiques espanyoles animaven als ciutadans a comprar més i més pisos, a fi d’endeutar-los a

través de contractes hipotecaris que contenien innumerables clàusules abusives, com les clàusules sòl.

Les clàusules sòl introduïdes en els contractes

hipotecaris, estaven destinades a amortir l’impacte dels

actius tòxics dels balanços dels bancs.

La gran banca, era conscient que els tipus d’interès

baixarien i que el valor dels immobles no cobriria el

valor dels crèdits concedits. Així que concedia crèdits

amb clàusules sòl per, en un futur, poder compensar la

pèrdua del valor de les garanties hipotecàries fruit de

l’imminent esclat de la bombolla immobiliària.

El rescat de la banca a Espanya 
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El govern espanyol ja dóna per perduts

60.613 M€ del rescat de la banca. Encara

queden uns 12.198 M€ que no han estat

reconeguts com a no recuperables.

La banca mai retornarà el 94,6% de les

ajudes públiques oficialment rebudes, tot

i que el govern espanyol encara no ho ha

admès.

El Tribunal de Comptes sosté que el

rescat a la banca supera els 122.000 M€;

tanmateix el govern espanyol només

reconeix l’ús de 76.975 M€.

M€

Ajudes de l’Estat 

espanyol a la banca recuperat perdut 

EPACapital Garanties altres

--

- 64.098

- 10.390 - 1.922 - 540

4.139
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Ajudes de l’Estat espanyol a la banca

Ajuda retornada 

Ajuda que ja s’ha donat per perduda

Ajuda que encara no es reconeix com a no recuperable

El rescat de la banca a Espanya 

A Espanya, els moviments socials han

estat incapaços d’alterar les regles del

joc perquè la banca retorni els diners del

rescat.

Ara, el govern espanyol admet que 

no recuperarà el rescat de la banca
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Mentre el sistema bancari espanyol era

rescatat i el govern espanyol n’ocultava

informació, els alts directius dels bancs

obtenien sous, plans de pensions i

indemnitzacions milionàries.

Només en 2013, vint-i-tres banquers es

varen repartir 315 M€, mentre una

dotzena han estat absolts pels tribunals

espanyols.

M€El rescat de la banca a Espanya 

Fins el 2014, el rescat de la banca espanyola ha estat de 
231.879M€, un 300% més de la xifra reconeguda oficialment.

Si analitzem totes les ajudes concedides pel govern espanyol a la

banca i publicades en el BOE, resulta que fins el 2014 la banca

espanyola va rebre 231.879 M€, des quals ha retornat 6.907 M€.

MM€
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231.879 M€

Ajuda total Ajuda reconeguda 
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El recent rescat del Banco Popular incorpora la 

nova forma de socialitzar les pèrdues imposada per 

la UE: traslladant-les als seus accionistes i evitant la 

responsabilitat dels seus gestors i de l’Estat. 

A Espanya, la connivència entre el govern i la banca és total. A diferència de la resta de països del

nostre entorn, les autoritats econòmiques espanyoles dóna per perduts els diners destinats a rescatar

la gran banca.

Pèrits del Banc d’Espanya adverteixen que la manca de transparència del govern espanyol ha permès

ocultar el veritable cost del rescat de la banca, que podria doblar les xifres oficials.

En qualsevol cas, el rescat de la banca espanyola no només no ha comportat l’atribució de

responsabilitats als seus directius sinó que aquests són compensats amb retribucions milionàries.

Uns 120 banquers espanyols obtenen remuneracions molt superiors al milió d’euros. Això situa els

salaris dels alts directius de la banca espanyola entre els cinc més alts de tot el món.

49



El rescat de la banca a Espanya 

La banca espanyola ha requerit el 31% del diner

públic del rescat bancari de tots els països del

món, malgrat el fet que l’economia espanyola

representa l’1,6% del PIB mundial.

¹ Pes de l’economia espanyola 

sobre el PIB mundial
² Pes del rescat de la banca espanyola 

sobre el rescat bancari mundial

1
2

Fa deu anys Espanya era la vuitena economia del

món amb pretensions de fer el sorpasso a Itàlia.

En 2016 ocupava la dotzena posició i en 2017

ocupa la quinzena posició. Un informe de PWC

sosté que en 2050 Espanya quedarà fora de les

vint economies més grans del món.

El rescat a la banca espanyola equival al 31% del 

rescat bancari de tots els països del món.

2
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El govern espanyol ha ocultat que el cost del rescat 

bancari a Espanya triplica les xifres oficials. 

Després ha reconegut que dóna per perduts 

60.600 M€ del rescat bancari.

...l’Estat espanyol necessita una quita del deute de 

més de 300.000 M€ si vol continuar dins l’Euro.

I tot perquè...
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Execucions hipotecàries
Un instrument d’enginyeria social al servei 

de la unitat d’Espanya



Distribució dels desnonaments i 

dels llançaments hipotecaris* 

* Dades entre 2008 i 2014

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

 160.000

 180.000

MAD ARA NAVCLM MUR AST EXTCLLGAL PBANDCAT CAN BALPVAL CANT RIO

Catalunya concentra més del 32% dels llançaments hipotecaris

de tota Espanya, quan som el 16% de la població.

El nombre de desallotjaments i de llançaments hipotecaris a

Catalunya és de 22.300 per cada milió d’habitants, el doble de

la mitjana espanyola.

No és possible que la distribució de les execucions hipotecàries

per comunitats autònomes sigui aleatòria; el coeficient de

correlació que es dóna entre comunitats és completament

desproporcionat.

Casos 
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A Catalunya es concentra el 32% dels llançaments hipotecaris de tota Espanya, quan som poc més del

16% de la població. Entre 2008 i 2014 s’hi han produït més de 170.000 desnonaments i llançaments

hipotecaris.

Catalunya ha experimentat 22.300 execucions hipotecàries per milió d’habitants, el doble de la mitjana

espanyola (12.500) quan la morositat dels catalans no és significativament superior la mitjana espanyola.

En canvi, Madrid ha experimentat 12.000 execucions hipotecàries per milió d’habitants, just per sota de la

mitjana espanyola. Andalusia i Extremadura n’han experimentat 7.000 i 4.000 respectivament.

En total, a Catalunya s’han produït quasi 80.000 desnonaments i execucions hipotecàries de més, d’allò

que ens correspondria segons el pes demogràfic i la distribució territorial i la concessió dels crèdits

hipotecaris en etapes anteriors a l’esclat de la bombolla immobiliària.
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Desviament territorial dels desnonaments i de les 

execucions hipotecàries
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inferior 
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Catalunya ha patit 80.000 desnonaments i llançaments

hipotecaris de més si la incidència d’aquest fenomen hagués

estat equitativa entre totes les comunitats autònomes

Madrid es troba a la mitjana espanyola, mentre que Andalusia,

el País Basc, Galícia i Castella i Lleó han experimentat 80.000

llançaments hipotecaris de menys.

No és creïble que aquesta distribució sigui aleatòria. Si ho fos, les dades de cada

comunitat tendirien a ser equivalents al pes demogràfic i a la morositat de cada una

d’elles. A més, si fos aleatòria hi hauria diferències d’uns pocs decimals entre unes

comunitats i unes altres.



Distribució territorial de les 

execucions hipotecàries

Superior a la mitjana 

Igual a la mitjana 
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Catalunya
Canàries 

Balears

P. Valencià

Cantàbria

La Rioja

Madrid

Aragó
NavarraCast. la Manxa

Múrcia

Astúries

Extremadura

Cast. i Lleó

Galícia

País Basc

Andalusia

0
20.000

40.000
60.000

80.000

-20.000
-40.000
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Catalunya concentra el 74% del desviament de les execucions hipotecàries de tota Espanya a favor

d’Andalusia, el País Basc, Galícia, Castella i Lleó i Extremadura, principalment.

No és creïble que la distribució territorial dels llançaments hipotecaris sigui aleatòria. Més aviat sembla el

resultat d’un complex mecanisme d’enginyeria social amb finalitats electorals, seguint les pràctiques que

s’ensenyen a qualsevol facultat de ciències polítiques.

Amb això, el govern espanyol i els seus agents econòmics han fomentat la concentració a Catalunya del

malestar social fruit d’una crisi de sobre endeutament que ells mateixos varen contribuir a crear. Així, han

generat un estat d’opinió favorable als nous moviments populistes a Catalunya, mentre que els partits

dinàstics espanyols (PP i PSOE) conserven els seus respectius feus electorals tradicionals a Madrid,

Castella i Andalusia, principalment.

La distribució territorial de les execucions 

hipotecàries respon a motivacions polítiques.
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Resultats electorals per comunitats autònomes 

a les eleccions generals de 2016 (I)

Font: Pont. A.; Interès d’Estat. Ed. Viena, 2017 

A Catalunya, on s’han registrat 22.300 desnonaments i execucions hipotecàries per

milió d’habitants, el doble de la mitjana espanyola, els nous moviments d’esquerres

varen guanyar en vots a tots els partits polítics, en ple procés sobiranista. En canvi, a

Madrid, on s’han registrat 12.000 desnonaments i execucions hipotecàries per milió

d’habitants, xifra equiparable a la mitjana espanyola, els nous moviments d’esquerres

varen guanyar a tots els partits de l’oposició, però no varen desbancar al PP.
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Resultats electorals per comunitats autònomes 

a les eleccions generals de 2016 (I)
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Font: Pont. A.; Interès d’Estat. Ed. Viena, 2017 

La meitat de la 

mitjana espanyola

Un terç de la mitjana 

espanyola
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Andalusia i Extremadura amb 7.000 i 4.000 casos per milió d’habitants respectivament

es troben a l’altre extrem de la taula. Presenten una taxa d’execucions hipotecàries

entre tres i cinc vegades inferior a la mitjana espanyola. A Andalusia i a Extremadura els

nous partits de l’esquerra social no varen superar els partits dinàstics en nombre de

vots.
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No és ni màgia, ni fruit de la casualitat. Som davant el resultat d’un sofisticat instrument d'enginyeria

social. Concentrar la pressió sobre els grups socials més vulnerables de Catalunya especialment a les

regions metropolitanes de Barcelona i de Tarragona, en ple procés sobiranista juntament amb

l’anomenada “operació Catalunya” ha comportat l’ascens de les candidatures de la nova esquerra

espanyola al poder. D’aquesta manera l’Estat espanyol contraresta la manca de capacitat dels partits

dinàstics per accedir al poder a Catalunya, mentre intenta obrir una via d’aigua al sobiranisme.

En canvi, concentrar a Madrid una part proporcionalment equitativa dels casos de desnonaments ha

comportat un ascens de les candidatures de la nova esquerra per davant dels partits de l’esquerra

tradicional (PSOE-IU), sense posar en perill l’hegemonia dels partits de dreta tradicional, en aquest cas el

PP.

Finalment, reduir els desnonaments que pertocarien a Andalusia i a Extremadura i derivar-los a altres

comunitats ha permès alleugerar la pressió social que ha alimentat les candidatures de la nova esquerra

espanyola davant els partits dinàstics (PP-PSOE) que encara conserven la seva hegemonia en aquestes

comunitats.

Tanmateix, no tots els instruments emprats per l’Estat espanyol per influir en l’opinió pública catalana són

tan sofisticats. N’hi ha que s’han mostrat tan barroers com efectius: des de falses notícies a les portades

dels diaris vinculant polítics catalans amb suposats comptes corrents a Suïssa, fins a incidir en el bon

funcionament d’alguns serveis públics com la sanitat o Rodalies.
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Tanmateix, no tots els instruments emprats per l’Estat

espanyol per influir en l’opinió pública catalana són tan

sofisticats. N’hi ha que s’han mostrat tan barroers com

efectius. Fins on és capaç d’arribar Espanya per fer valer

el seu interès d’Estat?

61



L’espoli fiscal



* Dades en % sobre el PIB de cada comunitat

<  5% 

5% - 10% 

> 10% 

< 5% 

5% - 10% 

> 10% 

Contribuents Receptors

8,2 %

14,3 %

7,6 %

17,8 %

4,5 %

3,5 %

1,8 %

1,6 %

0,7 %

5,1 %

- 5,6 %

- 8,7 %

- 6,3 %
- 14,2 

%

- 28,6 % - 34 %

- 3,2 %
- 1,4 %

- 2,1 %

Contribuents i receptors nets al sistema de 

solidaritat interterritorial

Només les contribucions del País Basc, Navarra i

Múrcia són comparables a l’esforç fiscal dels länders

alemanys i equiparables a les regions receptores de

països del nostre entorn.

A llarg termini, cap regió del món amb un dèficit fiscal

tan elevat és econòmicament viable. Tanmateix,

Catalunya, Balears i el País Valencià es mantenen

gràcies al seu model econòmic i productiu, per bé

que tenen hipotecada la seva capacitat de

desenvolupament econòmic.

En termes absoluts, Catalunya és la comunitat que

més aporta. En termes relatius ho són les Illes. El País

Valencià és l’única comunitat amb una renda per

càpita inferior a la mitjana espanyola que contribueix

a la solidaritat de la resta.
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Dèficit fiscal anual Dèficit fiscal acumulat 

(2000-2015) 
Per cada 1.000 M€ de dèficit fiscal es 
deixen de crear 15.000 llocs de treball. 

El dèficit fiscal destrueix 
255.000 llocs de treball a Catalunya,

87.000 al País Valencià i 45.000 a les Illes.
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El calendari de l’espoli fiscal
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L’Estat espanyol destina tots els impostos que Catalunya paga cada any des de l’1 de gener fins al 12 de

juliol a finançar inversions públiques i serveis fóra de Catalunya (en vermell). Els impostos que Catalunya

paga anualment al llarg de 194 dies, s’esfumen i no tornen mai.

A això encara hi hauríem d’afegir múltiples serveis de l’administració central que no són prioritaris per a

Catalunya, com la despesa militar (en verd). Catalunya destina cada any tot un mes i mig en pagar

impostos destinats al Ministeri de Defensa i més de cinc setmanes a cobrir les despeses de personal de

l’administració central de l’Estat. És la part dels funcionaris que viuen i treballen a Madrid que ens

correspon mantenir (groc).

Aquestes dues últimes categories no són espoli fiscal pròpiament dit. Però com a Estat independent,

Catalunya podria destinar aquests mateixos recursos a crear ocupació per a l’administració del nou Estat i

oferir serveis socials que ara paguem a altres comunitats.

Espoli fiscal

Despesa militar 

Funcionaris administració central

El calendari de l’espoli fiscal

El dèficit fiscal equival a 193 dies 

consecutius de vaga general.



Impacte del sistema espanyol 

de solidaritat territorial
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* No inclou ni el País Basc ni Navarra que tenen un règim fiscal 

propi. Font: Macià, A. i Canadell. J.: Catalunya Estat d’Europa.

Abans de 

l’anivellament solidari

Després de 

l’anivellament solidari

MAD 2.172   
BAL 2.038   
CAT 1.868   
ARA 1.752   
CANT 1.578   
RIO 1.574   
AST 1.537   
PVAL 1.505   
CLL 1.460   
GAL 1.304   
MUR 1.250   
CLM 1.236   
AND 1.227   
EXT 1.043   
CAN 648   

EXT 2.803   
CLL 2.668   
RIO 2.639   
CANT 2.624   
ARA 2.610   
GAL 2.562   
AST 2.547   
CLM 2.453   
AND 2.292   
CAN 2.142   
CAT 2.120   
MUR 2.054   
PVAL 2.020   
MAD 1.991   
BAL 1.800   

El principi d’ordinalitat estableix que una vegada produït

l’anivellament solidari entre receptors i contribuents, cada territori

ha de continuar ocupant el mateix lloc en el rànquing de riquesa.

Aquest principi s’aplica a Alemanya i a altres Estats del nostre

entorn. Tanmateix, l’Estat espanyol no l’aplica. Així, Catalunya

passa de ser la tercera regió més rica a ser la novena, darrere

Melilla, mentre que les Illes Balears passen de ser la segona més

rica a ocupar l’última plaça.

Podi de les comunitats segons la seva riquesa  

Abans de l’anivellament solidari

Després de l’anivellament solidari

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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La renda familiar disponible 

A Catalunya no som insolidaris. No ens oposem

al repartiment de rendes entre territoris. Ens

oposem a un sistema mal anomenat de

solidaritat territorial, rígid, ineficient, injust i

centralista.

Molt alta

Alta
Mitjana alta
Mitjana

Mitjana baixa
Baixa
Molt baixa

RFDB en relació a la 
mitjana espanyola

L’aportació al sistema es calcula en base al

PIB. El PIB determina el valor de la producció

d’una economia, però no té en compte la

riquesa real de les famílies.

Províncies amb baixa renda familiar disponible

(RFDB) són contribuents netes, mentre que

territoris amb major RFDB en són receptors

nets.

La contribució a la solidaritat entre territoris no té cap 

relació amb el nivell de riquesa o de pobresa relativa.



Índex de vulnerabilitat social

Molt alta

Alta
Mitjana alta
Mitjana

Mitjana baixa
Baixa

Índex de vulnerabilitat

El sistema de solidaritat entre territoris és

tan rígid que no té en compte ni els cicles

econòmics ni l’impacte de les crisis.

Les comunitats contribuents sempre són

contribuents, encara que tinguin una

major vulnerabilitat social per la crisi

econòmica i encara que perdin riquesa

relativa davant les comunitats receptores.

En un model just i flexible, les comunitats que menys pateixen

l’impacte de la crisi per la composició de la seva estructura

econòmica, haurien d’esdevenir contribuents nets.

Els territoris que més han patit els efectes de 

l’última crisi continuen sent contribuents nets.

Si el sistema de solidaritat entre territoris tingués per a objectiu

la redistribució de les rendes, els territoris que més inversions

han rebut haurien de passar a ser contribuents nets en època

de crisi. Si no, quin sentit té que concentrin les inversions en

infraestructures si no és perquè algun dia siguin contribuents?
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Taxa d’economia submergida per províncies 

> 35%

30% al 35%
25% al 30%
20% al 25%

< 20%

Taxa d’economia submergida

A més, l’impacte de l’economia submergida

distorsiona tot el sistema de solidaritat territorial.

A Espanya quasi totes les províncies tenen una

taxa d’economia submergida superior a la mitjana

europea (13%).

De fet, 29 províncies tenen taxes d’economia

submergida entre el 30-40%, similars a la de

països de l’Àfrica Subsahariana; en qualsevol cas,

són taxes incompatibles amb la viabilitat de l’Estat

del benestar.

El sistema de solidaritat entre territoris no té en

compte la pressió fiscal de cada comunitat. Hi ha

comunitats amb una altra pressió fiscal, com

Catalunya que han de transferir rendes a altres

comunitats amb menor pressió fiscal.

Si el pes de l’economia submergida a les regions receptores 

fos similar al de Catalunya, no tindríem dèficit fiscal. 
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Més enllà 

de l’espoli



La gran banca espanyola s’ha apropiat de les caixes 

d’estalvi catalanes per drenar la nostra economia.

abans del rescat de la UE...

6,1 %

... el BBVA controlava el 6,1% de 
la quota de mercat del sector 

bancari a Catalunya.

26,1 %

després del rescat de la UE...

... controla el 26,1%.

Tanmateix, el BBVA només concedeix entre el 9-11%

dels crèdits a inversors i a consumidors catalans. La

resta dels nostres estalvis serveixen per concedir

crèdits a agents econòmics i avalar infraestructures

fora de Catalunya.

Les entitats bancàries catalanes no contraresten aquest

fenomen. Concedeixen crèdits als agents econòmics de

Catalunya en un percentatge molt menor al de l’aportació

dels nostres dipòsits sobre el conjunt dels seus recursos.

L’antiga Catalunya Caixa concedia quasi tots els seus

crèdits a agents econòmics i socials de Catalunya. El

BBVA la va adquirir per 400 M€ gràcies al rescat

bancari de la UE que mai tornarà. Ara, el BBVA obté a

Catalunya 59.850 M€ en dipòsits bancaris, cosa que

representa el 35% del total d’aquesta entitat a Espanya.

L’espoli dels nostres estalvis
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Preu de l’electricitat industrial€ MW/h
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Preu mitjà  ESP

Preu mitjà UE

El preu de l’energia del sector industrial a

Catalunya és el més car de tota Espanya: més

del doble que a Madrid i el País Basc i quasi tres

vegades més que la mitjana europea.

El suport del PNB als pressupostos generals de

l’Estat de 2017 va suposar un acord per a la

rebaixa del preu industrial de l’energia al País

Basc, que va passar de 26,26 € Mw/h a 14,72 €

Mw/h igual que Madrid.

El preu de l’electricitat a cada comunitat no

respon a qüestions tècniques sinó a criteris

polítics del govern central.

Una Catalunya independent exportarà energia a 

Espanya i els hi farem pagar al preu que vulguem.

El mercat elèctric espanyol

14,72 €

Madrid

32,34 €

Madrid té els instruments per decidir el grau de 
competitivitat de la indústria de cada comunitat
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pagat pendent de pagar

20012000 20032002 20052004 20072006 20092008 20112010 2012 2013

El dèficit tarifari és la diferència entre ingressos i despeses de producció

de les companyies elèctriques reconegut per la normativa espanyola.

Tanmateix, les despeses reals de producció són molt inferiors

a les despeses que estableix la legislació espanyola.
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Els consumidors han de pagar més de 45.000 M€ a les companyies 

elèctriques sense que el govern les sotmeti a una auditoria independent. 

El dèficit tarifari

Malgrat això, el govern espanyol reconeix un dèficit

tarifari a les companyies elèctriques sense obligar-les

a sotmetre els seus costos d’explotació a auditories
externes independents.

... I donat l’alt preu de l’energia a Catalunya és fàcil 
preveure qui pagarà la major part del dèficit tarifari. 
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El govern espanyol margina Catalunya en inversions en
energies renovables, malgrat que ens obliga a assumir
un cost de l’electricitat que dobla la mitjana espanyola.

Aportació dels consumidors catalans al fons comú 
d’incentius per a instal·lacions elèctriques de règim especial

Les factures de la llum dels consumidors inclouen l’aportació a un fons

comú destinat a incentivar la inversió en energies de règim especial i

renovables.

L’aportació dels consumidors catalans s’ha incrementat dels 250 M€

als 1.335 M€ anuals (2010). No tenim constància que el govern

espanyol hagi publicat dades del període 2010-2016, però podria

tractar-se d’uns 5.200 M€ acumulats.
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Saldo en l’aportació i recepció d’incentius per 
a instal·lacions de règim especial 

20012000 20032002 20052004 20072006 20092008 201019991998

Tot i que l’aportació de Catalunya al fons comú de les energies

de règim especial no ha parat d’augmentar, l’Estat espanyol ha

desincentivat la inversió a Catalunya en energies renovables.

El 2010, la diferència entre les aportacions dels consumidors

catalans i les inversions rebudes era de 770,9 M€, però

actualment (2017) podrien superar els 1.100 M€ anuals.

El dèficit acumulat a Catalunya en inversions energètiques de

règim especial (2001-2017) podria superar els 9.800 M€.

Madrid ens imposa el preu de l’energia que nosaltres mateixos produïm. Ens fa pagar 
més del doble de la mitjana espanyola, obliga a les empreses subministradores a tenir la 

seu a Madrid i, a sobre, desincentiva la inversió en energies renovables a Catalunya.

63,4
82,1

87,3 -1,5 -39 -36,5 -55,3 -90,5
-107,9

-169,8

-295,7

-530,2

-770,9
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Amb la independència exportarem energia a Espanya i 

el preu el podrem posar nosaltres! 

A més de tenir el cost d’energia més car d’Espanya i un dels

més cars d’Europa per pròpia decisió del govern espanyol,

el TC ha bloquejat la llei contra la pobresa energètica que

havia de garantir-ne el subministrament a les famílies més

vulnerables.

En una Catalunya independent el cost de l’electricitat 
podria ser un 60% menor i a més les elèctriques estaran 
obligades a tenir seu aquí i complir el decret contra la 

pobresa energètica!

El decret contra la pobresa energètica
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Espanya, un Estat 

sobredimensionat



16,4 %

17,2% 15,7 % 13,7 %

20,5 %
14,4 %

13,4 %

9,8 %
17,5 %

28,7 % 20,1 %

15,7 %

18,5 %

12,3 %

15,9 %

12,5 %

15,3 %

La descentralització de l’Estat després de la

transició democràtica, no ha servit ni per

apropar els centres de poder i de decisió

política a la ciutadania ni per dotar-se d’una

administració més flexible i eficaç. Ha servit per

frenar la sagnia migratòria que moltes regions

espanyoles varen patir durant les dècades

precedents.

La sobredimensió de l’administració pública Estatal i

autonòmica ha generat un gran desequilibri en el mercat

laboral en un intent per apaivagar els excedents

demogràfics de moltes regions espanyoles.

L’administració pública ha vingut a substituir la manca

d’iniciativa privada i el modest pes de l’economia

productiva en algunes regions.

Les mesures de sobre protecció que reben algunes comunitats, no han servit per

afavorir el seu desenvolupament, però protegeix els seus respectius mercats

laborals dels cicles econòmics. I tanmateix, continuen sent receptores netes, encara

que l’atur i les necessitats socials augmentin a les comunitats contribuents netes. < 10% 

10% - 15% 

15% - 20% 

> 20% 

* mitjana espanyola 16,3%

Percentatge de funcionaris 

sobre la població ocupada*
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12,5 %
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18,3 %
19,5 % 18,9 %

18,3 %

29,2 %

29,7 %

25,5 %

16,8 %

15,3 %
17,4 %

21,8 %
18,4 %

22,1 %

26 %

14,4 %

12,8 %
14,3 %

* mitjana espanyola 16,3%

* Dades de 2016. Mitjana espanyola 21,0%
< 10% 

10% - 15% 

15% - 20% 

> 20% 

< 15% 

15% - 20% 

20% - 25% 

> 25% 

L’Estat concedeix a Extremadura i Andalusia 158.500 subsidis

per a persones a través del PER: 512 € mensuals durant mig any

per cada 35 jornades treballades, a més de 36.000 subsidis de la

renda agrària.

Taxa de funcionaris sobre 

la població ocupada*

Taxa d’atur per 

comunitat autònoma*

Espanya és el país de la UE amb més polítics, 445.000 en total:

131.000 polítics triats a dit ocupen alts càrrecs en empreses

públiques o de participació estatal, 40.000 són càrrecs de

confiança de designació personal, 9.400 en el sistema educatiu,

8.260 en el sistema sanitari, 7.200 en organismes de seguiment

de mitjans de comunicació i gabinets de premsa, 6.000 alts

càrrecs a les cambres de comerç i 1.600 estan retirats amb el

sou complet; tots al servei dels seus respectius partits. A això hi

hem d’afegir una xifra equivalent de funcionaris.
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%  aturats 15,7 %

%  funcionaris 9,8 %

total 25,5 % 

% funcionaris 28,7 %

+

Les mesures de sobre protecció que reben algunes comunitats autònomes, no han servit per

afavorir el seu desenvolupament, però les protegeix dels cicles econòmics. I tanmateix, continuen

sent receptores netes, encara que l’atur i les necessitats socials augmentin a les comunitats

contribuents netes. En canvi, una Catalunya sense dèficit fiscal podria haver adoptat mesures

anticícliques i generar llocs de treball a l’administració pública per compensar la destrucció de

llocs de treball en el sector priva durant la darrere crisi econòmica.

La sobre dimensió de l’administració 

a les comunitats receptores*
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18,3 %
19,5 % 18,9 %

18,3 %

29,2 %

29,7 %

25,5 %

16,8 %

15,3 %
17,4 %

21,8 %
18,4 %

22,1 %

26 %

14,4 %

12,8 %
14,3 %

Taxa d’atur per 

comunitat autònoma*

25 %

26,9 % 24,8 %

29 %

48,1 %

38,4 %

35,1 %

22,7 %

23 %
17,4 %

24,3 %
21,1 %

27,6 %

32,1 %

19 %

16,7 %
17,3 %

* mitjana espanyola 26,0%

* mitjana espanyola 16,3%

Taxa d’atur amb el mateix percentatge de 

funcionaris que Catalunya*

15% - 20% 

20% - 25% 

25% - 30 % 

> 30% 

< 15% 

La nostra solidaritat redunda en la sobredimensió de

l’administració pública d’algunes comunitats autònomes.

En la política espanyola sempre plana el debat sobre les

despeses de la Generalitat, que paguem íntegrament els

catalans; però poques vegades s’obre el debat sobre el pes

de la despesa pública en les comunitats receptores netes.

Espanya és el país de la UE amb 
més polítics i càrrecs de confiança, 

445.000 en total.  
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El col·lapse del sistema 

espanyol de pensions



Al llarg dels últims set anys, al final de cada mes, la Seguretat Social descobreix que només és capaç

de recaptar entre el 40% i el 45% dels diners necessaris per pagar les pensions del mes següent. De

fet, Espanya necessita uns 7.500 M€ anuals addicionals per cobrir el sistema de pensions.

En 2011 el fons de reserva de la Seguretat Social, tenia 65.830 M€. Si s’haguessin invertit

adequadament, la SS podria haver obtingut més de 3.800 M€ anuals en interessos, reduint a menys

de la meitat les seves necessitats de tresoreria. En comptes d’això, la SS ha esgotat tot el fons de

reserva per adquirir deute emès per l’Estat espanyol amb un altíssim risc d’impagament. Espanya ha

d’emprar els diners del fons de reserva de la Seguretat Social per comprar el seu propi deute davant

la impossibilitat de poder-lo vendre en els mercats financers a inversors independents.

Una vegada esgotat el fons de reserva de la Seguretat Social, la mateixa SS ha començat un procés

d’endeutament per cobrir les seves necessitats de tresoreria. El primer deute de 10.000 M€ (juny de

2017) garanteix les pensions fins al mes de març de 2018. Arribada aquesta data, la SS s’haurà de

tornar a endeutar. I en cinc anys tindrà un deute acumulat superior a 63.000 M€, sense comptar

interessos.

Per contrarestar les creixents tensions de tresoreria de la SS, les successives reformes del sistema

de pensions espanyol han reduït les pensions futures un 40% i ens aboquen a un model de

subsistència.
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a maig de 2017

A data del referèndum d’independència, ja farà

quatre mesos que el fons de reserva de la Seguretat
Social ha quedat a zero.

A partir d’aleshores el govern espanyol ha anat

pagant les pensions de cada mes amb els diners
que ha recaptat el mes immediatament anterior.

El problema és que la Seguretat Social només

recapta entre el 40% i el 45% del que necessita per
pagar les pensions...

Quants diners té l’Estat espanyol per 

pagar les pensions?

El sistema de pensions espanyol està en fallida. La 

Seguretat Social només recapta entre el 40% i el 45% dels 

diners necessaris per pagar les pensions del mes següent.
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a juliol de 2017

... així que el juliol de 2017 la Seguretat Social va demanar un préstec a l’Estat per
valor de 10.192 M€ per pagar les pensions.

A partir d’enguany la Seguretat Social s’haurà d’endeutar cada any en uns 8.000 M€
per poder pagar les pensions.

-10.192M€

Quants diners té l’Estat espanyol per 

pagar les pensions?
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Si es confirma aquesta tendència, en cinc anys la Seguretat

Social tindrà un deute de 63.000 M€.

M€ 

El 2011, el fons de reserva de la Seguretat Social tenia 65.830

M€. A partir de 2012 el govern espanyol ha anat buidant el fons

de reserva amb la finalitat d’adquirir el deute que el propi Estat

anava emetent.

El 2014 el CCN va preveure que enguany el fons de reserva de la

Seguretat Social quedaria a zero. De fet, a mitjans de 2017 la

Seguretat Social s’ha hagut d’endeutar en 10.000 M€ per poder

pagar les pensions fins el març de 2018.

Si la SS hagués invertit els 65.830 M€ 
del fons de reserva, ara obtindria més de 

3.800 M€ d’interessos cada any. 

Evolució del fons de reserva de la Seguretat Social
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Catalunya té un lleuger dèficit en el

seu sistema de pensions, malgrat

haver tingut superàvit durant més

de trenta anys consecutius i ser la

comunitat que més ha aportat al
fons de reserva.

En canvi, altres comunitats han patit

dèficit en el seu sistema de pensions

durant més de dues dècades, fins i tot,
durant l’etapa d’expansió econòmica.

Catalunya ha aportat el 69% dels recursos

del Fons de Reserva de la Seguretat

Social. I continuaria aportant, si no fos

perquè les grans empreses com Endesa

cotitzen a Madrid, en comptes de cotitzar

on tenen el negoci. Si no fos per la

concentració empresarial a Madrid, el

sistema de pensions català tindria
superàvit.

El País Basc té un règim fiscal propi i no participa de la solidaritat

interterritorial. Però curiosament, comparteix la caixa de la Seguretat Social

amb la resta de comunitats perquè té un dèficit de 1.298 M€ anuals que els hi
hem de pagar nosaltres.

- 240- 432

- 510- 250- 437

- 1.817

- 1.984
- 1.825

- 1.852

- 1.298- 443

- 63

3.667

31

110

455

637

Nota: dades en milions d’euros

Saldo en la Seguretat Social per comunitats
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Madrid 569 € 
Balears 411 € 
Canàries 303 € 
Múrcia 249 € 
Navarra 48 € 
Catalunya -32 € 
País Valencià -102 € 
Castella la Manxa -123 € 
La Rioja -200 € 
Andalusia -217 € 
Aragó -330 € 
Entremadura -402 € 
País Basc -593 € 
Galícia -735 € 
Castella i Lleó -736 € 
Cantàbria -761 € 
Astúries -1.749 € 

-2.000 € 

-1.500 € 

-1.000 € 

-500 € 

- € 

500 € 

1.000 € 

MAD BAL CAN MUR NAV

CAT PVAL CLM RIO AND ARA EXT PB GAL CLL CANT AST

C o m u n i t a t s  a m b  d è f i c i t  C o m u n i t a t s  a m b  s u p e r à v i t  

Saldo en la Seguretat Social per comunitats

El superàvit de Madrid no és real. Es deu a l’efecte capitalitat.

Madrid concentra el 69% de les grans empreses encara que no hi
facin negoci ni cap activitat productiva.

Amb anterioritat a la crisi el sistema de pensions a Catalunya va
tenir superàvit ininterrompudament durant trenta anys.

Moltes empreses que fan negoci a Catalunya tenen la seu social a

Madrid. Si totes elles paguessin les seves contribucions aquí,

Catalunya tindria un superàvit de 950 M€ anuals en el seu sistema
de pensions.



La taxa de dependència

La taxa de dependència és l’índex que mostra la

relació entre la població activa i la població
dependent.

La viabilitat del sistema de pensions basat en la

solidaritat generacional depèn d’aquesta taxa, ja que

les pensions dels jubilats les paguen els treballadors
en actiu.

Algunes províncies com Madrid, Toledo i Guadalajara

tenen una taxa de dependència positiva perquè la

concepció centralista de l’Estat espanyol fomenta la
immigració en detriment d’altres províncies.

A Catalunya, la taxa de dependència, la taxa d’atur 
i la taxa d’economia submergida fan completament 

viable el sistema de pensions. 

> 2,5
2,25 / 2,50
2,0 / 2,25

1,75 / 2,00
1,50 / 1,75
1,75 / 1,50

De quins factors depèn la 

viabilitat del sistema de pensions?
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La taxa d’atur és una altra de les variables

que determinen la viabilitat del sistema de

pensions. La taxa d’atur a Catalunya fa
viable el nostre propi sistema de pensions.

Una Catalunya independent gaudirà de plena

ocupació. Deixarem de pagar el sou a més de

145.000 funcionaris que viuen, treballen,

consumeixen i cotitzen a Madrid per contractar-ne

uns 70.000 que viuran, treballaran i cotitzaran a
Catalunya.

A més, recuperarem les seus de les grans

empreses que operin a Catalunya que han marxat a

Madrid per estar a prop del poder, simplement

perquè amb la independència el poder estarà a
Catalunya.

En una Catalunya independent gaudirem de plena 
ocupació. Només en l’àmbit de la funció pública 

generaríem uns 105.000 llocs de treball directes*. 

La taxa d’atur

De quins factors depèn la 

viabilitat del sistema de pensions?

10 – 15 %

15 – 20 %

20 – 25 %

>  25 %

*Font: http://economistes.assemblea.cat/wp/wp-content/uploads/2015/09/Llocs-treball-independ%C3%A8ncia-V3.pdf
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A Espanya, les regions receptores netes són les més 

insolidàries: tenen taxes d’atur i d’economia submergida 

incompatibles amb l’Estat del benestar.

El sistema espanyol de pensions és inviable per la combinació de diversos motius:

- Taxes de dependència negatives, que suposa que hi ha més pensionistes que

treballadors actius.

- Altes taxes d’atur, cosa que redueix el nombre de cotitzants a la Seguretat Social.

- Altes taxes d’economia submergida incompatibles amb la viabilitat de l’Estat del benestar,

cosa que manifesta una insolidaritat crònica amb les regions que més aporten al sistema

que al final han d’acabar fent un sobre esforç fiscal. Hisenda deixa de recaptar anualment

fins a 75.000 M€ a causa de l’economia submergida i el frau fiscal.

- El baix valor afegit del factor treball derivat, en gran part, d’un model productiu poc

competitiu fonamentat en la funció pública i activitats estacionals adreçades al turisme de

masses i fonamentat en l’endeutament.

La situació real del sistema 

espanyol de pensions
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Hisenda deixa de recaptar cada any 75.000 M€ 

a causa de a l’economia submergida. 

La situació real del sistema 

espanyol de pensions

El 2011 i el 2013 el sistema espanyol de pensions ha patit dues dures reformes. La primera,

aprovada pel PSOE, va endurir els requisits d’accés al sistema: augmentar l’edat de jubilació,

augmentar els anys mínims de cotització per accedir al 100% de la pensió, augmentar els anys

de vida laboral en el càlcul de la cotització a fi de reduir la pensió...

La segona reforma, aprovada pel PP, va incorporar dues fórmules noves que corregeixen les

prestacions de jubilació (a la baixa) segons els ingressos del sistema i l’evolució demogràfica. La

primera fórmula ha permès desvincular les pensions de l’evolució de l’IPC. La segona ha permès

reduir les pensions en funció de l’esperança de vida dels jubilats que accedeixen al sistema.

Però això no és tot. L’Estat espanyol està procedint a una tercera reforma silenciosa del seu

sistema de pensions. I en diem «silenciosa», perquè els seus efectes no són fàcils de percebre a

curt termini i els partits no informen adequadament als ciutadans amb la finalitat d’evitar assumir-

ne cap cost electoral.

Fa dècades que les cotitzacions (especialment les màximes) no pugen en la mateixa proporció

que els salaris. Així, el govern espanyol s’ha carregat el caràcter contributiu del sistema que

permetia cobrar una major pensió a qui més hagués cotitzat al llarg de la seva vida laboral.
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La situació real del sistema 

espanyol de pensions

Amb les tres reformes combinades, el govern espanyol ja ha reduït les pensions un 30,9% de

mitjana respecte a la prestació prevista de l’escenari base des d’ara fins al 2050. Aquesta

reducció és superior al 40% per aquells que hagin tingut cotitzacions màximes. Això suposa una

reducció equivalent del poder adquisitiu dels jubilats i, per tant, un empobriment real de la

població jubilada. Actualment, tendim a un sistema assistencial, en el que tothom cobrarà el

mateix sense importar quant hagi cotitzat.

Si actualment els nostres avis cobren el 80% del seu salari, quan els treballadors que ara tenen

40 anys es jubilin percebran només el 55% del seu salari en el cas d’aquells que tinguin

cotitzacions mínimes, i el 40% del salari en el cas d’aquells que hagin cotitzat els tipus màxims.

Així, per molt que cotitzem, no només no cobrarem més sinó que fins i tot, cobrarem menys. Per

això podem dir que les expectatives de jubilació dels treballadors actualment en actiu no són

reals.

A més, hem de considerar que aquestes previsions estan lligades a la productivitat del país. Si

aquesta no augmenta, és molt possible que tant els requisits per accedir al sistema de pensions,

com la quantitat percebuda per la jubilació es deteriorin encara més per compensar la manca de

competitivitat del sistema productiu espanyol.

Els espanyols nascuts a partir de 1975 percebran 

una pensió menor al 40% del seu salari actual. 95



Espanya, un Estat en peu 

de guerra contra els 

autònoms



Tot i representar (a Catalunya) una massa laboral de 540.000
persones, els treballadors autònoms és el col·lectiu laboral

pitjor tractat per l’Estat espanyol.

Els autònoms han de complir els mateixos tràmits legals i

administratius que les grans empreses, mentre el govern

espanyol es nega a adoptar la reforma legislativa de pimes i
autònoms proposada per la UE.

A Espanya, el sistema fiscal que afecta als autònoms és

extremadament rígid. No s’adapta ni al volum l’activitat de
l’empresa ni als cicles econòmics.

A Espanya, la pressió fiscal dels autònoms és completament

desproporcionada. És la segona més alta de la UE. La

cotització a la SS és obligatòria independentment dels

ingressos nets. De fet, és un sistema tan inflexible que l’inici

de qualsevol activitat professional es comença pagant
impostos abans de tenir cap ingrés.

La cotització a la SS pot reduir els ingressos dels autònoms

per sota del salari mínim i fins i tot, deixar-los en negatiu. Per

aquest motiu el 49% dels autònoms han estat abocats a
l’economia submergida.

Hisenda tracta als autònoms com a potencials 
delinqüents, mentre aprova una amnistia fiscal rere 

l’altre a les rendes més altes del règim.

A més, d’una precarietat laboral alimentada per la

subcontractació, els autònoms no tenen cap mena de

prestació social en cas de malaltia o atur, ni poden acollir-se
a la jubilació anticipada en cas de quedar-se desocupats.

La situació real del sistema 

espanyol de pensions

El sistema aboca el 49% dels autònoms a l’economia submergia. 97



Evolució en el diferencial de les pensions

diferencial 

40%

847 €

493 €

-353 €

Pensió 
mitjana

Pensió d’un 
autònom

2005
1.197 €

714 €

-483 €

Pensió 
mitjana

Pensió d’un 
autònom

2015
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Dèficit acumulat en la pensió dels autònoms 

respecte la pensió mitjana

Espanya mai ha cregut ni en la iniciativa privada ni en l’emprenedoria.
Potser és per això que els treballadors autònoms són el col·lectiu que

més pateix el deteriorament de les pensions.

La pensió dels autònoms és 6.760 € 
anuals inferior a la pensió mitjana

Des de 2005 el pensionista autònom ha percebut 
75.000€ de menys respecte el pensionista mitjà

L’autònom percep 6.760 € anuals menys respecte la

pensió mitjana. Des de 2005, ha percebut 75.000 € de

menys. En 2017 la pensió dels autònoms és equivalent
a la pensió mitjana de fa 15 anys.

4.955
5.216

5.431

6.187

6.423

6.583

6.763

6.770

6.670

6.631

6.760
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Per aconseguir diner, hi ha un moment en què enganyar (al contribuent) ja no és possible.

M’agradaria senyor, que m’expliqués com és possible continuar gastant quan ja s’està endeutat

fins al coll...

Si s’és un simple mortal, és clar: quan s’està cobert de deutes es va a parar a la presó. Però

l’Estat..! Això és diferent! No es pot enviar l’Estat a la presó... Per tant, l’Estat pot continuar

endeutant-se. Tots els Estats ho fan!

Ah sí? Això és el que pensa? Amb tot, precisem diners. I com hem d’obtenir-los si ja hem creat

tots els impostos imaginables?

Se’n creen d’altres.

Però ja no podem crear més impostos sobre els pobres.

És cert, això ja no és possible.

Aleshores, sobre els rics?

Sobre els rics tampoc. Ells deixarien de gastar. I un ric que no gasta no deixa de viure centenars

de pobres. Un ric que gasta sí.

Aleshores, com ho hem de fer?

Colbert, vós penseu com un formatge de gruyère o com l’orinal d’un malalt! Hi ha una quantitat

enorme de gent entre els rics i els pobres! Són tots aquells que treballen somiant que arribarà un

dia en què s’enriquiran, tement arribar a ser pobres. És a ells a qui hem de gravar amb més

impostos... Cada vegada més... i sempre més! Com més els prenguem, més treballaran per

compensar tot allò que els prenem. Són una reserva inesgotable!

Fragment de l’obra de teatre “le diable rouge” del dramaturg Antoine Rault, que descriu una escena entre el

cardenal Mazzarino i el seu secretari Colbert, qui posteriorment esdevindria ministre de finances de Lluís XIV.

COLBERT 

COLBERT 

COLBERT 

COLBERT 

COLBERT 

MAZZARINO

MAZZARINO

MAZZARINO

MAZZARINO

MAZZARINO
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L’efecte seu en la 

captació d’inversions



Foto: Seu social d’Endesa a Madrid. Endesa genera milers de 

llocs de treball a Madrid, milers de persones que viuen, cotitzen i 

consumeixen a Madrid, malgrat el petit inconvenient que Endesa 

no té un sol client a Madrid. 

L’efecte capitalitat suposa que moltes empreses es veuen obligades a 

traslladar la seu a Madrid per obtenir contractes públics, subvencions, 

homologacions i un millor tracte de l’administració de l’Estat. 

El 69% de les grans empreses tenen 
la seu social a Madrid encara que no 
hi realitzin cap activitat econòmica o 

productiva. 

L’efecte capitalitat

A Espanya, les grans empreses vinculades a l’IBEX 35 i a la contractació pública gaudeixen d’accés al crèdit

en condicions fora de mercat, i a més l’Estat rescata els seus negocis quan són ruïnosos, en aplicació del
principi de responsabilitat patrimonial de l’administració.



Saldo en la deslocalització empresarial per 

comunitats autònomes
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A Espanya no existeix un sistema d’organització territorial que

fomenti la competència i la cooperació entre territoris, cosa que

permetria maximitzar els avantatges competitives de cada un

d’ells en benefici de tots. Això hagués creat diversos centres de

poder econòmic i financer com en els casos dels Estats Units i
d’Alemanya.

A Espanya el sistema afavoreix sistemàticament la comunitat

autònoma de Madrid en detriment de tota la resta. La ubicació de

la seu de les empreses condiciona el seu accés a la contractació

pública, la recepció d’ajudes i subvencions i l’ajuda a l’exportació

a més d’avantatges fiscals entre altres. I sobretot distorsiona
l’aportació real de Madrid a l’economia espanyola.

Madrid no creix per les empreses que s’hi creen, sinó per les 
empreses que s’hi instal·len provinents d’altres comunitats. 

Amb la independència les empreses que operin a Catalunya sense 
tenir-hi la seu social, o bé n’obren una o bé hauran de deixar pas 

empreses locals perquè ocupin el seu lloc. 
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Saldo 2008-2015

MAD 4.148 82,7%
GAL 192 3,8%
BAL 159 3,8%
EXT 145 2,9%
CANT 107 2,2%
ARA 100 2,0%
PVAL 90 1,8%
NAV 78 1,6%
CEU I MEL -17 0,3%
RIO -86 1,7%
AST -93 1,9%
CLL -206 4,1%
PB -220 4,4%
CLM -249 4,9%
MUR -306 6,1%
CAN -401 8,0%
AND -1.019 20,3%
CAT -2.422 48,3%

Saldo en la deslocalització empresarial per 

comunitats autònomes

A més la LGUM desvirtua l’autogovern de les comunitats autònomes. Permet a les empreses

incomplir la legislació de les comunitats on operen, fomenta la competència deslleial vers les

empreses locals i fomenta la permissivitat de l’ordenament jurídic amb la finalitat d’atreure empreses

en detriment dels drets laborals, la seguretat, la qualitat i el respecte amb el medi ambient.
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La Llei de Garantia d’Unitat del Mercat (LGUM) (2013)

afavoreix la concentració empresarial i la deslocalització

d’empreses en benefici de Madrid.
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Evolució de la inversió estrangera a Catalunya 

(2007-2015)
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El procés sobiranista no ha perjudicat l’atracció d’inversió

estrangera a Catalunya malgrat les alertes generades pels sectors

unionistes. En canvi, la manca d’infraestructures ferroviàries sí que

ha impedit la inversió de Daimler Benz i Basf, entre altres empreses.

La capacitat d’atracció d’inversions estrangeres de Catalunya

contrasta amb la capacitat d’atracció d’empreses espanyoles.

El procés sobiranista no ha afectat negativament 

en l’atracció d’inversions estrangeres. 105



49%

51%

Àsia Pacífic

37%

63%

Amèrica del Nord

36%

64%

Europa Occidental

32%

68%

Àfrica i Pròxim Orient

31%

69%

Europa Oriental

23%

77%

Amèrica Llatina

Catalunya

Resta d’Espanya

Catalunya lidera la recepció d’inversions estrangeres provinents

de la major part de regions econòmiques del món.

Pes de la inversió estrangera a Catalunya sobre el 

conjunt d’Espanya, per regions d’origen
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Catalunya
Madrid
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Madrid és de les poques comunitats que augmenta el seu

pes econòmic sobre el conjunt del PIB espanyol.

Tanmateix, Madrid no és la segona econòmica de l’Estat

espanyol. Representa l’11% de les exportacions i el 7% del

turisme, quan Catalunya representa el 26% en ambdós

casos.

Un altre factor de l’augment del PIB de Madrid és que el

pes de la prostitució, el contraban i el consum de drogues

a què obligava la UE, es va repartir arbitràriament entre

les comunitats autònomes i es va incorporar en gran part

en el PIB de Madrid.

La major part del pes econòmic de Madrid prové de

l’efecte seu. Gràcies a la concepció centralista de l’Estat

espanyol, Madrid concentra les seus de la major part de

grans empreses, encara que no facin negoci a Madrid.

Evolució del pes del PIB de Catalunya i Madrid 

sobre el PIB d’Espanya

Si no fos pel dèficit fiscal, el pes de Catalunya 

sobre el PIB d’Espanya seria superior al 24%. 107



L’ofec econòmic de 

Catalunya 



Evolució del ràting de Catalunya segons Moody’s 

(2006-2016)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Via Catalana
11S V 9N

plebiscit 27S

11S Meridiana

sentència TC

10J
FMI força el rescat del sistema bancari

Estatut 2006

nacionalització de Bankia

crisi del deute europeu

creació SAREB

rescat Caja Castilla la Mancha

Crisi econòmica

crack de Lehman Brothers

nacionalització Unim i Catalunya Caixa 

25N

6,5% d’atur

21,9% d’atur

11S-2012

16% d’atur

Procés sobiranistaProcés de reforma de l’Estatut

Aaa
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Ca
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PRINCIPAL

GRAU ALT

GRAU MITJÀ SUPERIOR 

GRAU MITJÀ INFERIOR

GRAU ESPECULATIU

GRAU ALTAMENT     
ESPECULATIU

RISC DE FALLIDA

DUBTOSA RECUPERACIÓ

IMPAGAMENT

GRAUS

El procés sobiranista no ha tingut un efecte 
negatiu sobre el ràting de Catalunya, el seu 

descens és previ a l’inici del procés.  
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Evolució de les principals magnituds econòmiques 
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Tots els indicadors que serveixen per calcular el ràting de Catalunya han millorat molt

substancialment, però això no ha repercutit en un augment de la nostra qualificació creditícia.
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Durant els primers anys de crisi, el ràting de Catalunya va evolucionar en paral·lel a les principals

magnituds econòmiques com el PIB, l’atur, el grau d’obertura exterior o la balança de pagaments. A

partir de 2013 quasi totes les magnituds que determinen el ràting han experimentat recuperacions

importants. Tanmateix, l’evolució favorable de l’economia catalana no ha repercutit en una millora del

seu ràting. La causa de la baixa qualificació creditícia de Catalunya és l’augment del deute públic de

la Generalitat. Això ha donat falsos arguments al govern central per qüestionar el model autonòmic.
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Deute contret amb 

el govern espanyol

Deute contret amb 

entitats bancàries

Evolució del deute públic de Catalunya 

Per càpita

En 10 anys el deute públic de Catalunya ha

passat de 2.000€ a 10.000 € per habitant.

Deute per càpita

Deute sobre el PIB

Deute públic de Catalunya
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Quasi totes les variables macroeconòmiques emprades per les agències de ràting per calcular la

qualificació creditícia de Catalunya, han millorat molt substancialment. Algunes fins i tot, superen

els nivells previs a la crisi econòmica. Tanmateix, això no ha repercutit en una millora del ràting

de Catalunya. Tot al contrari, el ràting de Catalunya continua estancat en els seus mínims

històrics, quan el de la resta de comunitats autònomes ja comença a millorar. L'unionisme ha

intentat fer un argument d’això en contra del procés sobiranista i fins i tot del model autonòmic.

Tanmateix, hem de dir que aquest no és el ràting d’una Catalunya independent, sinó el de la

Catalunya autonòmica. Per tant, és un argument en favor de la independència en la mesura que

el deute de la Generalitat ha anat creixent per decisió del govern central.

No és que vulguem culpar el govern espanyol de tots els nostres mals, però ha traslladat a les

comunitats autònomes la major part de les restriccions en la despesa pública imposades per la

UE. Així la major part de les restriccions han repercutit en les administracions que s’ocupen de la

despesa social, mentre el govern central continuava augmentat la despesa en inversions en

infraestructures i defensa.

Però no tan sols això. El govern central té la potestat discrecional d’obligar a unes comunitats

autònomes a endeutar-se per avalar el seu propi dèficit públic, mentre exonera a altres

comunitats igualment incomplidores dels objectius de dèficit. Quan això s’aplica un any rere l’altre

s’aconsegueix que unes poques comunitats assumeixin les retallades i s’endeutin sense

aturador, mentre altres (lligades al partit del govern central) en són exonerades.
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El 75% del deute de la Generalitat l’ha contret amb l’Estat espanyol a través del FLA. Teòricament,

el FLA havia de ser un mecanisme de finançament autonòmic, però a la pràctica serveix per

finançar el govern central. El govern espanyol ens presta uns diners que prèviament ha recaptat

via impostos i ens els deixa a un tipus d’interès superior al dels mercats financers. Després ens

estableix uns venciments de deute segons les seves pròpies necessitats de tresoreria.

El 2016, el govern espanyol va obligar a la

Generalitat a endeutar-se a través del FLA en

més de 7.530 M€ per finançar l’incompliment de

dèficit de Catalunya, mentre al mateix temps

exonerava moltes altres comunitats igualment

incomplidores dels objectius de dèficit com

Madrid, Castella i Lleó, Astúries o La Rioja.

Increment anual del deute de la Generalitat
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Deute de les comunitats autònomes 

L’obligació de recórrer sistemàticament al FLA quan altres comunitats en són exonerades respon a

objectius estrictament polítics i, amb el temps, ha fet de Catalunya, les Illes i el País Valencià tres de

les comunitats més endeutades. Front de la Guerra Civil Espanyola (1938)
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Venciment futur del deute de la Generalitat

Com ja hem explicat la Seguretat Social només recapta entre el 40% i el 45% dels diners necessaris

per pagar les pensions. Aquest dèficit genera unes necessitats de finançament propers als 7.000

M€ anuals. Curiosament, els venciments anuals del deute de la Generalitat, al voltant dels 7.000 M€

(2019-2023), coincideixen amb les necessitats de la tresoreria de la SS. Fins al 2018, la SS s’anirà

endeutant fins que a partir del 2019 l’Estat pugui cobrir la totalitat del dèficit de la SS amb el deute

de la Generalitat. És més, les disposicions del fons de reserva de la SS per adquirir deute públic

s’han fet coincidir amb la provisió de finançament per part del deute de Catalunya, el País Valencià
i les Illes, principalment.

El FLA és un instrument per 
finançar el govern central.
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El gran negoci de les 

infraestructures



103.000 M€

60.000 M€

23.000 M€

16.000 M€

(...) 39.000 M€

Foment té previst invertir 241.000 M€ en catorze anys. La inversió anual

del govern espanyol en infraestructures és equivalent al dèficit fiscal de

Catalunya.

La gran majoria de les infraestructures no són econòmicament viables.

Només com a exemple, la línia d’AVE Madrid, Toledo, Conca, Albacete,

va ser clausurada només cinc mesos després de la seva inauguració.

Tanmateix, Foment continua projectant trens d’alta velocitat que seran

igualment deficitaris. De fet, la ràtio de passatgers a l’alta velocitat

espanyola és de 2,8 passatgers diaris cada kilòmetre, mentre que a

França és de 42.

Algunes empreses de l’IBEX 35 es 
reparteixen un negoci de 241.000 M€.      

Quan es constata la inviabilitat d'algun projecte, l’Estat socialitza les

pèrdues, aplicant el principi de responsabilitat patrimonial de les

administracions públiques, i no demana responsabilitats ni polítiques ni

econòmiques a ningú.

Pla estratègic d’infraestructures i de transport del 

Ministeri de Foment (2006-2020)
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Després d’anys de lluita Catalunya i el País Valencià han perdut definitivament la batalla pel

corredor mediterrani, malgrat que el 74,4% del trànsit de mercaderies entre Espanya i França

passa per Catalunya. El govern espanyol està derivant finançament de la UE destinat al corredor

mediterrani per construir el corredor central. De fet ja ha desviat els primers 1.000 M€ de la UE

que havien d’anar destinats a unir els ports de València i Barcelona amb França per invertir-los

en un túnel ferroviari entre Chamartin i Barajas. Mentre Catalunya no tingui veu pròpia en els

organismes de la UE, el govern espanyol continuarà desviant el finançament del corredor

mediterrani al corredor central contra tota lògica comercial.

Darrere aquesta decisió hi ha la necessitat de fer viables alguns projectes faraònics que per sí

sols difícilment no atraurien ni inversions privades ni demanda internacional. El primer és un

centre logístic a l’entorn del fallit aeroport de Ciudad Real. Allà s’hi preveu la construcció de la

major terminal de contenidors marítims del Sud d’Europa, en una superfície equivalent al Port de

Rotterdam. A més, es preveuen construir vuit nou centres logístics a Madrid.

En l’àmbit de les rodalies, Foment ha invertit a Catalunya el 10% dels 4.000 M€ promesos,

mentre en el mateix període (2009-2015) ha invertit a Madrid 5.500 M€ un 10% del que estava

pressupostat. Cada dia el 30% dels serveis ferroviaris de Catalunya tenen problemes greus amb

més d’un centenar d’incidències greus anuals.

En l’àmbit aeroportuari, Foment projecta la construcció de dos nous aeroports a la Comunitat de

Madrid. Un d’ells, situat a Campo Real, està destinat a ser el major aeroport de mercaderies

d’Europa. Comptarà amb vuit pistes, quatre de les quals, tindran una longitud de fins a quatre

kilòmetres. I tot, malgrat el dèficit que arrossega l’aeroport de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez.118



Foment preveu construir la major terminal

de contenidors marítims d’Europa a Ciudad

Real i vuit nous centres logístics a Madrid.

L’alta velocitat ferroviària per a mercaderies

La viabilitat d’aquest projecte depèn que el

ferrocarril d’alta velocitat per mercaderies

connecti Ciudad Real amb els ports.

Per aquest motiu, Foment fa passar el famós corredor

mediterrani per Ciudad Real i Madrid, en comptes de

respectar el traçat que havia d’unir tots els ports del

Mediterrani amb França i Alemanya. 119
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El 89% de les vies de gran capacitat projectades

per Foment ni són viables, ni responen a criteris

de volum de trànsit, ja que tenen una intensitat de

circulació inferior a 5.000 vehicles diaris, menys

de la meitat del mínim per justificar la seva

construcció. En total són 7.000 km de noves

autovies i autopistes. El seu cost: 173.000 M€.

El 75% dels projectes viaris de doble calçada

s’executen a Castella i Lleó, Andalusia i Castella

la Manxa. Totes tres absorbeixen 45.000 M€ del

total de 60.000 M€ aprovats per Foment en el seu

pla d’infraestructures per a tota Espanya.

Espanya és el país del món amb més autovies lliures de peatge, i 
l’únic on les autopistes de la capital són inviables i fan fallida.

La regió metropolitana de Madrid té un 300% més km 
de vies de doble calçada que la de Barcelona, quan la 

superfície i la població són comparables.

La viabilitat de la xarxa viària espanyola

El 89% de les vies de gran capacitat 
projectades per Foment són inviables i no 

responen a les necessitats reals.
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Una de les causes de la fallida de les radials de Madrid és

l’error en el càlcul en les previsions de trànsit; error sense el

qual mai s’hagués pogut justificar la seva construcció i pel que

ningú s’ha responsabilitzat.

Les radials de Madrid han fet fallida deixant un deute de més

de 8.000 M€. Foment preveu l’ampliació de les concessions de

les autopistes de Catalunya i el País Valencià a fi que amb els

seus ingressos es pugui recuperar el deute generat per les

autopistes de Madrid, malgrat el fet que les autopistes de

Foment a Catalunya s’ha amortitzat centenars de vegades.

Una altra causa va ser el sobrecost de

les expropiacions.

Els propietaris les varen recórrer en

considerar que era sòl urbanitzable

gràcies a una prèvia modificació de la

legislació d’urbanisme.

Tot i la fallida de les radials, Foment projecta la 
seva prolongació fins a Càceres (R-5), Còrdova 

(AP-41), Alacant (R-3) i Burgos (R-1) en 
paral·lel a vies lliures de peatge.

Intensitat mitjana de circulació a les autopistes 

radials de Madrid i les seves vies alternatives

Finalment, allà on Foment havia pagat

28 €/m² en va haver de pagar fins a

3.161 €/m². Deu famílies (els Abelló, els

Franco, els Serrano Súñer...) es varen
repartir 1.800 M€. 121



I si poséssim peatges allà on mai n’hi ha hagut?
Fa cinquanta anys que Catalunya paga

peatges. Alguns trams els hem amortitzat

centenars de vegades. I ara Foment ens

vol fer pagar el fiasco de les radials de

Madrid i finançar la seva prolongació,

prolongant la concessió de l’AP-7 i l’AP-2.

Previsió de recaptació

Si totes les comunitats tinguessin els mateixos

peatges que Catalunya es podrien recaptar

fins a 23.700 M€ anuals.122



Espanya és un dels pocs països d’Europa amb una gestió centralitzada dels aeroports. 
L’Aeroport de Madrid Barajas necessitarà més de 200 anys per amortitzar-se.

estatals
regionals
projectes

Alemanya

81 milions d’habitants i 
38 aeroports 

Titularitat estatal 
gestió centralitzada

47 milions d’habitants i 
61 aeroports 

Titularitat estatal o regional
lliure mercat

--

--

El model aeroportuari espanyol

Barcelona és el setè aeroport amb més trànsit d’Europa (2016). Però no pot desenvolupar-se com a hub

intercontinental per la gestió centralitzada d’AENA que impedeix a les companyies aèries operar des de

Barcelona, si prèviament no ho fan des de Madrid encara que sigui a pèrdues. Tot i el favoritisme

d’AENA, Barajas necessitarà més de 200 anys per amortitzar-se; i malgrat això Foment projecta la

construcció d’un nou aeroport a Campo Real (Madrid), amb capacitat per a 150 milions de passatgers.

Espanya

--



L’aeroport del Prat genera 340 M€ de beneficis anuals,

el 40% dels beneficis d’AENA. Madrid-Barajas genera

27 M€ de benefici anual, un 3% del total d’AENA. I això

malgrat monopolitzar les rutes intercontinentals.

L’aeroport del Prat pateix el boicot d’AENA, que obliga

a fer la majoria de les connexions intercontinental a

través de Madrid, impedint que es desenvolupi com a

hub internacional.

L’aeroport del Prat genera una demanda no atesa de

més de 700.000 passatgers intercontinentals.

A Europa, molt pocs països mantenen una gestió

centralitzada dels seus aeroports. Fora d'Espanya es

tendeix a adoptar una gestió individualitzada, en el que

els aeroports competeixen entre ells.

Espanya manté una xarxa d’aeroports sobre 
dimensionada i amb una gestió centralitzada que no 

s’ajusta a la demanda del mercat davant la impotència 
dels agents polítics i econòmics catalans.

El model aeroportuari espanyol

Un augment del 10% en la connectivitat d’un país comporta un 
augment del 0,5% del PIB. La independència pot augmentar la 

connectivitat aeroportuària i ferroviària de Catalunya en un 300%.
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L’escopeta nacional
Pobre, dolça i dissortada Espanya...



(1) La Granja

(9) Palau d’Aranjuez 

(6) Real Sitio de la Florida

(3) El Escorial

(8) El Buen Retiro

(5) Monte del Pardo 

(7) Palau d’Orient

Al s. XIX la construcció dels ferrocarrils de

Madrid anava a càrrec dels pressupostos

de l’Estat. No responien a cap necessitat

del país. Connectaven els Reales Sitios de

la Corona: palaus, monestirs i finques de

cacera de la Corona : Cuelgamuros,

Riofrío, La Casa de Campo, Los Llanos...

Model ferroviari espanyol (s. XIX)
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(4) Vall de Cuelgamuros
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LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO

Riofrío

La Casa de Campo

El Retiro

Valle de Cuelgamuros

El Bosque de Riofrio

a los Llanos 

Les vies de tren que entraven en els 
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Principals colònies industrials 
Línies de ferrocarril

Centres industrials
Mineria
Ports

El model ferroviari català
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Mines de Carbó. Fígols. 

En canvi, a Catalunya els ferrocarrils

els construïen inversors privats amb

recursos propis i estaven adreçats a

satisfer la demanda de l’economia,

connectant les colònies industrials i

els ports amb els centres de consum.

Berga
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Talavera dela Reina

I Espanya torna a repetir la mateixa història. La

prolongació de les autopistes radials en fallida i la

projecció de les noves infraestructures viàries a Castella

la Manxa, Extremadura i el nord d’Andalusia coincideix

amb els llindars de les finques de cacera més exclusives

d’Espanya.

Alta velocitat per a passatgers

Finques de cacera més exclusives

Alta velocitat de mercaderies 

Aeroport

Aeroport privat

Autovies / autopistes
Projectes viaris de gran capacitat

Font: Pont A.; Interès d’Estat. 
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M o n t e s  d e  T o l e d o
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S e r r a  d e  G r e d o s
L ’ A l c à r r i a

L a  S e r e n a

CAFLYSA

CAFLYSA

Spengler

NAVENSA

CAFLYSA

Totes elles pertanyen a diverses cases reials europees i del Golf Pèrsic així com als principals accionistes

de les empreses que es dediquen a construir, finançar, gestionar i proveir serveis a aquestes mateixes

infraestructures: OHL, ACS, Ferrovial, Sacyr Vallehermoso, Metrovacesa, Acciona, Dragados, FCC, BSCH,

BBVA, CaixaBank, Repsol, Globalia, Gamesa, Ence, Técnicas Reunidas...

Font: Pla de viabilitat de la xarxa viària espanyola.. Cercle Català de Negocis. 
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El model ferroviari espanyol, desenvolupat al voltant de la cort no responia a les necessitats reals

de la seva economia ni estava adreçat a garantir el seu desenvolupament. A Castella els

ferrocarrils connectaven els Reales Sitios de la Corona espanyola i les seves finques de cacera.

La manca de sentit econòmic en la projecció de les inversions públiques va provocar una de les

fallides més sonores de l’Estat espanyol coneguda com a crisi dels ferrocarrils (1868). Aquella

crisi va suposar la fallida de bona part del sistema bancari que havia avalat les empreses de la

Corona en la construcció dels ferrocarrils. I va ser l’adveniment de la Primera República i l’exili de

la família reial. Posteriorment, la restauració borbònica va comportar la nacionalització de tots els

ferrocarrils amb la finalitat que els beneficis dels ferrocarrils catalans i del Cantàbric paguessin el

dèficit i el deute dels ferrocarrils de Castella, així com la construcció de noves vies igualment

deficitàries.

Al segle XXI, l’actual crisi econòmica recorda la crisi dels ferrocarrils del 1868 en la mesura que

l’Estat projecta inversions públiques sense respondre ni a criteris econòmics ni a les necessitats

reals de la seva economia. Foment continua projectant infraestructures per servir a l'elit dominant.

Fins i tot, als mateixos problemes el govern espanyol aplica les mateixes solucions. L’ampliació a

perpetuïtat de les autopistes de titularitat estatal de Catalunya i el País Valencià servirà per

finançar el deute de les radials de Madrid i la seva prolongació, de la mateixa manera que un dia

es varen nacionalitzar els ferrocarrils privats de Catalunya i el Cantàbric per pagar el deute dels

de la cort. Els principals accionistes de les empreses esmentades són els promotors de l’aeroport

de Ciudad Real i de la terminal de contenidors marítims que s’hi projecta construir amb connexió

amb tots els corredors de la xarxa ferroviària d’alta velocitat per a mercaderies.
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L’oasi espanyol



Font: Observatori Marca Espanya. Indults i el seu impacte en el sistema judicial espanyol; CCN 2014.

Espanya és un dels països de la UE amb més corrupció. La llei de liberalització del sòl impulsada

per Aznar va propiciar una espiral de corrupció sense precedents vinculada a l’especulació

urbanística. En 2014 hi havia 1.700 causes obertes per corrupció, però només 20 polítics

condemnats. De fet, Espanya és el país d'Europa amb més aforats, uns 17.000.

A més, Espanya és l’Estat del món que concedeix més amnisties fiscals. L’amnistia del 2012 va

fer aflorar 83.000 M€ de diner negre provinent de negocis obscurs i de la corrupció que en molts

casos va tributar a menys de l’1%. Les amnisties fiscals han fomentat la picaresca. Han permès

que algunes multinacionals derivin a les seves filials a Espanya guanys no declarats de la resta

de filials i de la pròpia matriu. Fins i tot, en 2012 algunes multinacionals del sector de l’alimentació

varen declarar guanys desorbitats i inexistents per acollir-se a l’amnistia fiscal i poder tributar per

sota de l’1%. Això ha obert la veda per a futures amnisties fiscals.

Finalment, en el supòsit que el sistema no funcioni «correctament» el govern central té la potestat

de concedir indults. Espanya és el país de la UE que concedeix més indults, més de 10.300

(1996-2013). En època d’Aznar s’havien arribat a concedir 1.800 indults anuals. Es tracta d’una

pràctica abusiva, una ingerència que contradiu sentències i la independència del propi sistema

judicial, amb la que es paguen favors i silencis còmplices. Pel que fa als indults per delictes

fiscals, Madrid i Andalusia concentren el 79,2% dels indults.

Rafael Arias Salgado, cinc vegades ministre i actual President de Carrefour a Espanya va

concedir l’indult a son germà Gabriel. Alfredo Sáez, conseller delegat del BSCH va ser indultat

per Zapatero. El TS va anul·lar l’indult al·legant que la llei impedia exercir als banquers amb

antecedents penals. Rajoy va modificar aquesta mateixa llei per Real Decret i va mantenir l’indult.

Això va permetre a Sáez continuar al càrrec i obtenir una indemnització de 88 M€.132



L’exèrcit és el cos de funcionaris que rep més indults; el 82% dels indults són concedits a militars.

Per exemple, els militars José Ramírez i Miguel Sáez varen ser indultats de la condemna a presó

per la falsificació de les identificacions de 30 dels 62 cadàvers del Yak-42.

Nota. Casos entre 1984 i 2014. Font: De Porrata, R. Com es distribueix la corrupció a Espanya. CCN 2014.
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Nota. Casos entre 1984 i 2013. Font: De Porrata, R. Com es distribueix la corrupció a Espanya. CCN 2014.
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Andalusia és la comunitat amb major nombre de casos. Catalunya

ocupa el cinquè lloc; però és la comunitat amb un menor índex de

corrupció (casos per milió d’habitants). A Catalunya es concentra

el 2% del diner corrupte de tota Espanya.

Entre 1984 i 2014 Catalunya ha sigut la 
comunitat amb menor índex de corrupció.

A Catalunya s’han produït el 7% dels 
casos de corrupció de tota Espanya.

A Catalunya es genera el 2% del 
diner corrupte de tota Espanya.
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A Catalunya, com a qualsevol altra comunitat, tenim corrupció. I encara que aquí els nivells de

corrupció no siguin comparables amb els d’altres comunitats i amb els nivells de corrupció del

govern central és un fenomen que hem d'erradicar de la nostra cultura política. Això es pot fer

renovant la nostra classe política, apropant els centres de poder i de decisió als ciutadans i

establint noves estructures d’Estat que vetllin pel saber fer dels polítics.

La corrupció ha estat molt arrelada en la cultura política espanyola. Espanya ha heretat la mala

praxis de quaranta anys de franquisme fins a impregnar tot l’Estat de les autonomies. La

corrupció a la Catalunya autonòmica ha estat moneda de canvi entre alguns polítics locals i el

govern central. L’Estat els concedia màniga ampla a canvi de mantenir adormit el sobiranisme. I

quan els nostres polítics autonomistes han deixat de ser-los útils, l’Estat els ha incriminat, no per

desprestigiar-los a ells sinó a tots els catalans.

Als partits dinàstics no els dol que a Catalunya hi hagi corrupció; mai els ha interessat que

l’Espanya de les autonomies funcionés bé. Els dol no haver pogut governar-nos tal com han

governat Madrid, el País Valencià o les Illes, on la corrupció ha fet estralls en l’autogovern i en la

confiança dels ciutadans en la classe política local. El dia que els polítics unionistes governin

Catalunya portaran la corrupció als mateixos nivells que l’han portat a Andalusia, Madrid, Galícia,

el País Valencià i les Illes. Per a ells, Catalunya és un caramel que representa el 20% de la

riquesa de tota Espanya. Que els líders locals només siguin capaços de generar un 2% del diner

corrupte de tota Espanya és el símptoma que alguna cosa no deuen estar fent prou bé, perquè

amb «un bon govern» Catalunya podria generar molt més diner corrupte. Només cal tenir una

oportuna excusa per suspendre l’autonomia i posar a la gent adequada al seu capdavant.
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Catalunya, 

un model de futur



Segmentació dels consumidors en el mercat automobilístic 

El desenvolupament socioeconòmic d’un país depèn de la competitivitat i del valor afegit de la seva

producció; i això ve determinat pel mercat al qual adreça els seus productes i serveis. L’estratègia

econòmica per a la Catalunya independent passa per adreçar la nostra producció i serveis a mercats

amb rendes més altes i amb consumidors més sofisticats i exigents. 137



Renda per càpita de les 

regions europees

En canvi, les economies orientades a mercats

amb rendes baixes i sobre endeutades amb

altes taxes de morositat com l’espanyola, ens

obliguen a competir per preu i ens allunya dels

nostres competidors.

Els mercats amb major renda demanen béns d’equipament i béns

de consum de major valor afegit. Les economies orientades a

mercats amb rendes altes són molt més competitives i generen

llocs de treball de major qualificació.

Orientar la nostra economia a les necessitats

de l’Europa més desenvolupada ens permetrà

aprofitar les economies d’escala que el mercat

espanyol no ens ofereix.

Però per fer-ho possible hem d’accedir a

la independència, perquè Espanya no

ens permet ni maximitzar els nostres

avantatges competitius, ni orientar la

nostra economia a Europa. Espanya ens

aïlla i ens fa dependents d’un Madrid que

concentra les grans empreses i les

millors oportunitats de negoci.
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Font: Acció, a partir de la base de dades C-Intereg.  

Cada any Catalunya és menys dependent del mercat espanyol. Les empreses que

aposten per la internacionalització són molt més eficients i productives perquè han de

competir en un mercat global. Les empreses que continuen sent dependents del mercat

espanyol estan abocades a competir per preu i a patir els cicles econòmics d’Espanya.
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Regions econòmiques d’Europa

França i Espanya adopten un model centralista en

el que l’Estat només vetlla pel desenvolupament

de les seves respectives capitals.

Catalunya lidera la 3ª regió econòmica més important

d’Europa i la 10ª del món. Aquesta regió té una

economia productiva molt diversificada, una situació

geoestratègica envejable i un gran potencial que no

fomenta cap Estat.
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El desenvolupament econòmic i el comerç internacional han permès

configurar regions econòmiques que transcendeixen les fronteres

tradicionals dels Estats. La globalització ha fet perdre tot sentit al

concepte de mercat nacional.

Una Catalunya independent esdevindrà un

actor de primer nivell i podrà exercir la seva

influència econòmica sobre el Mediterrani

Occidental, perquè només la plena sobirania

permet aprofitar tot el potencial d’un país.
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Contribuents i receptors per càpita a la UE
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Catalunya aporta a la UE 2.600 M€ anuals. La nostra aportació per

càpita (351 €) és la segona més alta rere d’Holanda (378 €). Cap dels

països recentment incorporats a la UE és aportador net; tots ells són

receptors dels fons estructurals. Mentre es decideix l’adhesió de

Catalunya, l’Estat espanyol haurà de pagar l’aportació dels catalans.

On volem ser, a l’Europa rica 

productiva i competitiva o a 

l’Europa subvencionada? 

Contribuents i receptors dels fons 

estructurals de la UE
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A diferència d’altres països del seu entorn, Espanya no ha apostat decididament per la indústria,

el coneixement i la recerca. Tampoc va aprofitar l’etapa de bonança econòmica per millorar la

seva competitivitat i augmentar la productivitat. De fet, Espanya és l’únic país desenvolupat que

ha perdut productivitat.

Al contrari, Espanya ha fonamentat el seu model econòmic en la construcció d’infraestructures

que fan incrementar el deute de l’Estat; en l’especulació urbanística que malmet el territori i

fomenta greus desequilibris demogràfics; en el turisme de baixa qualitat i en el desenvolupament

de sectors estratègics subvencionats. I el que és pitjor, el creixement espanyol no ha estat

finançat amb els excedents de la seva producció sinó en base al deute.

A més, el seu model de país es fonamenta en fer gran la capital a cosa de desertitzar l’interior

d’Espanya i esclavitzar les economies productives de la perifèria en un frenesí especulador sense

aturador.

En canvi, Catalunya té l’oportunitat de redreçar el seu model econòmic en favor de l’economia

productiva i aprofitar els excedents que genera per garantir els serveis socials i reinvertir en

coneixement i recerca com a pilars fonamentals del seu desenvolupament socioeconòmic.

Les empreses ho tenen molt clar. Ja fa anys que moltes aposten per la internacionalització. El

resultat és que les empreses que han deixat enrere la seva dependència del mercat espanyol, no

només han sobreviscut a la crisi, sinó que afronten el futur més immediat amb més garanties que

les que continuen orientant la seva producció exclusivament al mercat espanyol.142



Probablement, cap altre poble s’hagi independitzat d’un Estat tan hostil mostrant tanta maduresa,

convicció i fermesa. Els atemptats del passat més d’agost a Barcelona i Cambrils ens mostren

que l’Estat espanyol és capaç de comprometre la nostra seguretat excusant-se en la unitat de

l’Estat per impedir als mossos d’esquadra accedir a l’Europol i a informació vital sobre el

jihadisme. La reacció de la caverna mediàtica -que no va dubtar en treure’n rendiment polític- i

sobretot la reacció de les autoritats espanyoles, evidencien que la secessió ja s’ha produït.

Haurà estat gràcies a la implicació de tota la societat civil i d’innumerables voluntaris anònims.

Però també gràcies a les nostres autoritats, que han sabut captar el batec de tot un poble

assumint tots els riscos que comporta haver de donar resposta a la nostra voluntat davant l’embat

de les autoritats espanyoles.

Després d’anys d’una ingent tasca portada amb la màxima discreció, la Generalitat ho té tot a

punt per poder afrontar la desconnexió amb l’Estat espanyol i el mandat popular del referèndum

del proper 1 d’octubre amb plenes garanties d’èxit. La comunitat internacional respondrà com cal.

La gestió de la crisi de seguretat provocada pels atemptats terroristes del passat agost a

Barcelona i Cambrils ha mostrat la part més fosca de l’Estat espanyol. Però tant se val quina

sigui la seva reacció per immadura i intolerant; entre tots hem de fer que prevalgui la mateixa

maduresa i el mateix esperit cívic que durant anys han protagonitzat les grans mobilitzacions del

nostre poble.
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