
Impagament? Tancament de caixes

1.450.000.000 € un deute que el govern espanyol es nega a pagar
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Tancament de caixes



Anàlisi del CCN
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 L’Estat es nega a pagar 1.450.000.000 € del Fons de Competitivitat.

 El Govern de la Generalitat de Catalunya necessita diners ara, no el 2013.

 La Generalitat té dret a cobrar aquest 2011, i de forma immediata, el fons de 

competitivitat de 1.450 milions d’€.

 Catalunya no té cap responsabilitat en l’endeutament del govern de l’Estat al ser una 

comunitat que aporta més del que rep. 

 És just que la Generalitat es cobri el deute, que no deixa de ser una ínfima part del 

dèficit fiscal interregional que pateix, per tal d’evitar més retallades pressupostàries 

que acaben repercutint en el benestar de tots els catalans.

 El Govern de la Generalitat no pot perdre més temps amb una lluita de desgast  amb 

el govern de l’Estat per una xifra de diners menor en comparació amb el resultat total 

de les balances fiscals Catalunya-Estat espanyol. La xifra de 1.450 milions d’€ del 

fons de competitivitat és similar a la xifra prevista de 1.483 milions d’€ per pagar els 

interessos del deute acumulat.



Proposta del CCN
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 Proposta d’acció.

1. Que el Govern utilitzi l'Agència Tributaria Catalana com a caixa per ingressar 
els impostos que paga a l’Estat.

2. Que el Govern comenci a actuar ingressant els 3.315 milions d’€ d’IRPF i 
quotes socials que paga a l’Estat del sector públic de la Generalitat a l'Agència 
Tributaria Catalana.

3. Que el Govern de la Generalitat es cobri el deute fent una bestreta d’aquests 
impostos de la Generalitat que van a Espanya.

4. Que el Govern es cobri dels 3.315 milions d’€ els 1.450 milions d’€ del Fons 
de Competitivitat.

5. El veritable problema és que aquesta xifra no és més que una miserable 
engruna en comparació amb el dèficit fiscal interregional (d'espoli) de 22.000 
milions d’€ anuals (xifra rebaixada a només 18.000 milions d’€ pel President de 
la Generalitat).

6. Iniciar el procés per posar fi al dèficit fiscal interregional aquest any 2011.



Agència Tributaria Catalana
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 Que la Generalitat utilitzi l’Agència Tributaria Catalana en benefici de 

Catalunya i permeti que totes les empreses, que voluntàriament 

vulguin, també liquidin aquí els seus impostos.

0 500 1.0001.500 2.000 2.500 3.000 3.500

Total que la Generalitat paga a l'Estat en IRPF i 
Seguretat Social 

Fons de Competitivitat Impagat

3.315 M€

1.450 M€



Pressupost Generalitat 2011
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Sector públic de la Generalitat de Catalunya.  Any 2011
Inclou el Subsector de la 

Generalitat de Catalunya * 

Remuneració total del personal 9.649.700.000 €

Nº de treballadors amb dotació pressupostària 231.013

Remuneració treballadors sense S.S. empresa 7.440.015.420 €

IRPF total 1.264.802.621 €

IRPF Estatal (50%) * 632.401.311 €

Seguretat social total (empresa+treballadors) * 2.682.125.559 €

* Total que la Generalitat paga a l'Estat en IRPF i Seguretat Social 3.314.526.870 €



La Generalitat necessita diners
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 La Generalitat de Catalunya necessita diners.

 La profunditat del dèficit fiscal interregional, i la persistència d’aquest espoli, ha 

obligat a la Generalitat a endeutar-se cada cop més.
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Deute Generalitat Catalunya 2011 
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 Reducció pressupost 2011 (despesa no financera):  - 2.680 Mi €

 Amortitzacions deute 2011:   7.400 Mi €

Tancament de caixes

(Fonts: http://www15.gencat.cat/ecofin_wpress11/pdf/PRE_P_CAT.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Arxius/Deute_Public/Deute_GenCat_12-10.pdf)

CALENDARI 

D’AMORTITZACIONS 

(LLARG I CURT)



Quin futur té la Generalitat?
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 El Govern de la Generalitat preveu pel 2011

 Creixement de l'endeutament.

 Ingressos inferiors als dels anys anteriors, el 2010 ingressa el mateix que el 2006.

 Tancar l’exercici amb un deute de 37.443 milions d’€ (sense comptabilitzar les 

empreses públiques).

 Un dèficit de 5.408 milions d’€.

 Retallades constants per part del govern de l’Estat en transferències de recursos a 

la Generalitat.

La vicepresidenta Salgado ja ha pres les primeres mesures, a manera d’avís, quan 

veta les transferències de recursos de l’Estat a la Generalitat per 1.700.000 € del 

Ministeri de Cultura.



El Govern de l’Estat es nega a pagar
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 L’Estat es nega a pagar el Fons de Competitivitat.

 Deute: 1.450 Milions d’€ del Fons de Competitivitat.

 La Ministra Salgado es nega a pagar el Fons de Competitivitat fins l’any 2013

 Dimarts 31/05/2011

 El conseller d'Economia Andreu Mas-Colell ha

anunciat que la previsió del dèficit és del 2,66%

del PIB.

 La vicepresidenta i ministra d’Economia

Elena Salgado ha amenaçat que l’objectiu de dèficit

1,3% del PIB  “es un compromís irrenunciable” que "s'aplicaran els mecanismes 

de control de manera estricta” i  “que consisteixen, entre altres mesures, a no 

permetre l'endeutament”. 



El govern de l’Estat es nega a pagar
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 El dèficit de Catalunya en el primer trimestre ha estat del 0,09%.

 Si es manté en els tres pròxims trimestres s’acompliria l'objectiu del dèficit.

 Però Salgado ha restat importància a aquestes xifres perquè "les dades del primer 

trimestre no són representatives".

 Segons el document del ministeri, la mitjana del dèficit de les autonomies és del 

0,46%. Catalunya és una de les autonomies amb millors dades de dèficit.

 Aquesta gran batalla, clau per complir amb l'objectiu de dèficit, no suposa ni un 

mes de dèficit fiscal interregional (d'espoli).

 1.450 Milions d’€ del Fons de Competitivitat:  24 dies d'espoliació.

 El més penós és que aquests diners no serviran per evitar les retallades, sinó per 

evitar fer-ne encara més.



Dades i referències
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 Referències:

 Pàg. 16 y 48 Laia Ferrer Minguet, Mariona Riera Estorch; (2010) “Els pressupostos 

de la Generalitat de Catalunya per al 2010” Nº 8/2010 Juliol 2010. 

http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_42887396_1.pdf

 http://www.seg-social.es/internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777

/Basesytiposdecotiza36537/index.htm

 http://www.irpf.eu/

 http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres11/pdf/PRE_P_CAT.pdf

 http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres11/pdf/VOL_P_ANP.pdf



Empresaris per l’Estat propi

www.ccncat.cat       info@ccncat.cat 

Només amb un Estat propi Catalunya

serà econòmicament viable
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