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Una consideració prèvia 

Sovint es comet l’error de vincular prioritàriament independència a espoli econòmic, 
però la discriminació econòmica de Catalunya no és causa, sinó conseqüència, d’un 
conflicte essencialment polític, en una clàssica història d’opressió nacional oculta 
rere un embolcall constitucional. 
 
Xavier Díez. Historiador 
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Dèficit fiscal 
 

Què passa amb els nostres impostos? 
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+  Impostos pagats a l’Estat per ciutadans i empreses a Catalunya: 
 IRPF + IVA + Societats + Especials + ... 

-  Despesa pública rebuda de l’Estat a Catalunya: 
 Transferències a la Generalitat + Infraestructures 

   i Serveis que paga l’Estat (carreteres, trens, ports, ..) 

=  Balança Fiscal 

En el cas de Catalunya els impostos pagats al Estat espanyol són (molt) superiors a la 
despesa pública que fa l’Estat a Catalunya: patim un gran dèficit fiscal continuat. 
	  
Nota:  
o  Amb els diners rebuts la Generalitat paga principalment Sanitat i Educació que, a 

causa d’aquest dèficit, han sofert fortes retallades. 

Què és una balança fiscal? 
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Metodologies càlcul balances fiscals 
Hi ha 4 maneres de calcular el resultat de la balança fiscal:  
 

Es pot utilitzar la que es vulgui, sempre que es tingui clar què mesura cadascuna. La més utilitzada 
internacionalment és el mètode del Flux Monetari Neutralitzat. Reflexa de forma més objectiva els 
fluxos de riquesa entre territoris. És el que va utilitzar l’Estat espanyol quan va publicar les 
balances l’any 2008 i el que ha anat fent servir la Generalitat des de llavors, amb les dades 
facilitades per l’Estat. Catalunya aporta el 19,5% dels ingressos i rep el 11,2% de la 
despesa. 

Aquest any el ministre Montoro va dir que es deixarien de publicar, doncs ”su uso indebido 
provoca que haya ciudadanos que piensen que por razón de la balanza fiscal que tiene su territorio 
necesitan independizarse”. És una acceptació  clara del greuge. Finalment el ministeri ha decidit 
que les publicarà fent servir el mètode del flux benefici, que dóna un dèficit menor.	  
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De quants diners estem parlant? 

Excluint	  la	  SS,	  que	  està	  lligada	  a	  drets	  individuals,	  Catalunya	  aporta	  el	  19,5%	  dels	  impostos	  i	  
rep	  el	  9,4%	  de	  la	  despesa	  (amb	  el	  16%	  de	  la	  població)	  
Això vol dir que l’Estat NO ens retorna: 

§  2.260€ anuals per persona 
§  9.040€ anuals per una família de 4 membres 

Els podríem deixar de pagar en impostos o bé rebre’ls de més en serveis públics. 
Aquest és el preu de ser espanyols. Cap altre país del món occidental sofreix un espoli 
tan gran i continuat, que ens està empobrint d’una manera alarmant.  
= >  De cada 100€ que Catalunya ha de pagar d’impostos, només tornen 57€ 
Ara	  Hisenda	  uAlitza	  el	  mètode	  flux	  benefici	  i	  dóna	  per	  Catalunya	  un	  dèficit	  de	  11.087	  M€	  el	  2011 
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Milions d'euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ingressos aportats per Catalunya a l'Estat  47.786   51.823   57.403   61.812   61.872   54.910  
Despesa que l'Estat realitza a Catalunya  33.293   35.910   40.203   45.403   45.329   39.903  
Saldo (flux monetari neutralitzat) -14.493  -15.913  -17.200  -16.409  -16.543  -15.007  
% del PIB -7,9% -8,1% -8,5% -8,4% -8,5% -7,7% 



UN EXEMPLE 



Com afecta això els pressupostos? 

Dèficit	  pressupostari	  
3.800	  M€	  

Superàvit	  
pressupostari	  
10.800	  M€	  

Font:	  Elaboració	  pròpia	  a	  par:r	  de	  dades	  publicades	  pel	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Hacienda	  i	  el	  Departament	  
d’Economia	  i	  Coneixement	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	   8	  



 Què es podria fer amb aquests diners? 
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El dèficit fiscal 2011 equival a totes les despeses de la Generalitat en 
salut, educació i benestar de l’any 2011 (16.322 M€) o a la despesa de l’Estat 
en defensa i seguretat (15.270 M€) 

	  



 Tenim un model de finançament nefast 

Exemple amb dades del 2010, sent 100 el nivell mig d’impostos per habitant a 
Espanya: 

Autonomia	   Situació	  inicial.	  Pagat	  
al	  territori	  

Recursos	  disponibles.	  
Rebut	  pel	  territori	  

Recursos	  reals,	  
aplicant	  l’efecte	  preus	  

Catalunya	   118	  (3r)	   99	  (10è)	   91	  (14è)	  

Galícia	   91	  (10è)	   111	  (7è)	   115	  (6è)	  

Extremadura	   76	  (14è)	   115	  (5è)	   138	  (1r)	  

Afegint	  el	  reparAment	  dels	  fons	  europeus,	  la	  diferència	  es	  faria	  encara	  més	  gran	  
	  
L’Estat	   aporta	   3.141	   €	   anuals	   a	   cada	   habitant	   d’Extremadura	   i	   2.334	   €	   a	   cada	   habitant	   de	  
Catalunya.	  Fent	  els	  ajustos	  pels	  índex	  de	  preus	  això	  equival	  a	  3.619	  €	  versus	  2.152	  €	  a	  Catalunya.	  
És	  a	  dir	  que	  hi	  ha	  ciutadans	  de	  comunitats	  que	  contribueixen	  molt	  menys	  i	  que	  reben	  un	  68%	  més.	  
Es	   trenca	   el	   principi	   d’ordinalitat	   que	   volia	   assegurar	   el	   nou	   Estatut	   i	   que	   el	   TC	   va	   considerar	  
incons:tucional.	  
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 I una manca d’inversió en infraestructures 
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 Conseqüències de l’ofec econòmic 

La Generalitat no pot fer front a les necessitats de tresoreria: retards en el 
pagament de nòmines de funcionaris i de proveïdors, com les farmàcies i  
ha de demanar diners al FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), que els 
deixa amb interessos molt alts (.... i són els nostres diners !!). Per altra 
banda ha de fer fortes retallades en serveis bàsics: 

§  Sanitat: llistes d’espera, encariment sanitat i 
medicaments, supressió de serveis (teràpies, 
vacunacions...), supressió de material, exclusió de 
prestacions (ortopèdiques...).  

§  Educació: reducció de plantilles, disminució de 
mitjans, supressió d’activitats...  

§  Tercer sector: desatenció progressiva d’aturats de 
llarga durada, joves que han fracassat a l’escola, 
perceptors de la PIRMI, discapacitats físics, psíquics 
i sensorials, persones amb trastorns mentals, etc.  
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 Una altra volta de rosca 

El 75% del pressupost de la Generalitat es 
destina a sanitat, educació i polítiques 
socials. Retallades addicionals afecten 
el moll de l’ós de l’estat del benestar. 

Tenint en compte que les CCAA són 
responsables d’un 36% de la despesa 
pública, seria lògic que assumissin un 36% 
del sostre de dèficit, el 2,2% del 6,3% 
total. Però el Gobierno de España va fixar 
en 1,58% el dèficit màxim per a 
Catalunya, la qual cosa va obligar a seguir 
fent retallades.  
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..... i s’acaben els Fons de Cohesió europeus 
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La brutalitat de la nostre aportació 

Alemanya	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Catalunya	  
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En termes relatius, 
respecte el seu PIB, 
Alemanya és solidària 
amb el 0,5% del seu, 
mentre que Catalunya 
aporta el 8,4%: quasi 
17 cops més !!! 



On han anat tots aquests diners? 

Ha fet servir l’Estat espanyol aquestes grans sumes de diners rebuts per 
impulsar l’economia productiva de les regions menys desenvolupades, 
fer infraestructures racionals, impulsar l’educació i la innovació i ajudar 
a crear empreses productives?: NO. 

Els ha fet servir perquè constructores “amigues” fessin línies d’AVE i 
aeroports sense passatgers, d’altres obres sumptuoses i inútils, grans 
despeses militars i mantenir els privilegis de la oligarquia de sempre: 
banquers, constructors, dirigents d’empreses d’electricitat i energia, alts 
funcionaris, militars, cardenals, .... la majoria dels quals són 
descendents dels alts càrrecs del règim franquista. 

Què s’ha fet per combatre un atur desmesurat?. Res de res. En darrers 
anys de la crisi les grans fortunes han augmentat encara més els seus 
beneficis. 

Una vergonya. 
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El gran malbaratament  
Espanya ha apostat bàsicament per la construcció amb obres faraòniques no 
rendibles, excepte pels adjudicataris i alguns polítics amics. 
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Els costos d’un nou Estat 
 

Molt menors que els ingressos extra 
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Costos d’un nou Estat 
§  Un Estat català independent tindria unes despeses addicionals a las actuals de la Generalitat: 

las corresponents a estructures d'Estat que ara no existeixen i que seran 
necessàries, més las de serveis que no han estat completament traspassats. Per exemple:  
•  Una agència tributària pròpia 
•  Seguretat i defensa 
•  Política exterior 
•  Pagament de pensions i prestacions d'atur 
•  Organismes reguladors de Telecomunicacions o Competència,  
•  etc. 

§  Totes aquestes despeses han estat avaluades en un estudi de les professores Bosch i Espasa, 
àmpliament acceptat. Per a cada partida de despesa es fan els supòsits més raonables sobre 
quin serà el seu cost. Aquestes despeses extra s'avaluen en 35.400 M€ (incloent 
pagament de pensions). Sense comptar les pensions, són 383€ per habitant i any. 

§  Els ingressos addicionals són més fàcilment avaluables, partint d'un supòsit inicial de que no 
canvien els tipus impositius ni les cotitzacions. Amb dades dels darrers anys, aquests 
ingressos extra s'estimen en 49.018 M€, 13.617 M€ més que les despeses extra 
estimades.  Un saldo clarament positiu.  

§  Igual que en el cas de l'Agència Tributària, també algunes altres estructures d'Estat requeriran 
una inversió inicial per posar-les en marxa. El nou Estat haurà d'obtenir suficient 
finançament per fer-ho, a través de crèdits bancaris, emissió de deute públic o cobrament 
anticipat de concessions. No és una xifra que hagi de representar cap problema especial. 
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Costos d’un nou Estat 
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383€	  per	  persona	  
Estalvi	  per	  no	  tenir	  dèficit	  fiscal	  

2.251€	  per	  persona	  
Costos	  d’un	  nou	  estat	  

Els ingressos addicionals que tindria l'Estat català serien superiors a les 
despeses addicionals d'assumir tots els serveis que actualment dóna l'Estat 
espanyol. El balanç és molt positiu.  
 
Es crearien entre 51.000 i 71.000 llocs de treball directes (administració 
pública), que és un 32% més que els actuals de la Generalitat, i una quantitat 
similar d’indirectes (efecte multiplicador). Reducció de l’atur. 
	  



Viabilitat econòmica 
 

Una qüestió fora de dubte 
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Un model que no ens convé 
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Espanya no creu en la indústria 
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Què s’ha fet (malament) 
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Madrid capital del món, peti qui peti 
Projecte	  polí:c	  per	  conver:r	  Madrid	  en	  la	  capital	  del	  món	  castellanoparlant,	  amb	  absurdes	  
inversions	  d’alta	  velocitat	  i	  autopistes	  radials.....	  sense	  passatgers.	  I	  Catalunya	  empobrint-‐se.	  
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Competitivi... què? 
Espanya no va aprofitar els anys bons per incrementar la productivitat: immigració 
poc qualificada, salaris baixos, totxo i guanys ràpids. Estratègia nefasta. Ara es vol 
incrementar la competitivitat a base de més baixades salarials.  
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La indústria a Catalunya 

El sector industrial és més important a Catalunya, però ha perdut un terç del 
seu pes en dues dècades. Les economies modernes són essencialment industrials i a 
Catalunya hauria de representar entre el 25% i el 30% d’activitat total.  

+	  

+	  

+	  

+	  
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Com es pot reactivar l’economia? 
§  Dedicar part dels diners ara perduts del dèficit fiscal a la creació de llocs de treball. Amb 

10.000 M€ se’n creen directament més de 300.000, i pràcticament els mateixos 
indirectament (efecte multiplicador). 

§  Millor finançament a les PIMEs. 

§  Enllestir les infraestructures logístiques pendents (corredor mediterrani, N-II, Rodalies,.. 
etc.). Permetrien ser la porta logística d’Àsia a Europa. En el 2012 Catalunya va exportar 
58.282 M€. 

§  Re-industrialització del país. Fabricació de bens de valor afegit: alimentació, farmàcia, 
química, maquinària, moda, etc. Atracció d’empreses estrangeres i evitar deslocalitzacions. Ara 
tenim 5.300 multinacionals instal·lades. Podríem ser seu central de moltes més: llocs de treball 
més ben pagats. 

§  Suport a la recerca i la innovació en els sectors amb més potencial de futur. Atracció de 
talent. Serveis mèdics, recerca en biotecnologia, solucions mobilitat, etc. 

§  Lideratge en turisme de qualitat. Ara venen més de 23 M de turistes cada any. 

§  Hi ha molts punts a favor: clima excel·lent, qualitat de vida, disponibilitat personal format, 
escoles de negocis, tradició industrial, nivell de la recerca, salaris competitius, etc. Barcelona 
és dins dels “5 top ten europeans cities” i acaba de rebre el premi a la innovació per part de la 
Comissió Europea: som la "iCapital" de la Unió Europea (UE). 

§  Recuperar la il·lusió. Treballar molt i treballar bé. 
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Tenim un bon punt de partida 
Catalunya és un país preparat per tenir un lloc rellevant en l’economia mundial. El 
punt de partida és molt bo. El PIB català està per sobre de la mitjana 
europea i de la mitjana dels països de la OCDE. Som un país exportador, amb un 
alt grau d’obertura econòmica.. 
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Al pot petit hi ha la bona confitura 
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Futur nucli d’una megaregió  
Catalunya pot liderar la 11a Megaregió mundial: l’Eurosunbelt amb 25 Milions 
habitants i un PIB de 610 mil milions de dòlars. 
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Viabilitat Econòmica 
Per tots els arguments anteriors, està fora de dubte que un estat català no solament 
serà viable econòmicament, sinó que serà un dels països més pròspers d’Europa.	  
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Atur 
 

El principal problema de la nostra societat 
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Atur: on som ara? 

q  Atur a Espanya desbre 2014: 
23,7%  (juvenil: 51,8%). 

q  Atur a Catalunya desbre 2014: 
19,9%  (juvenil: 47,0%). 

q  L’atur baixa, però no augmenten 
les cotitzacions. Parats que ja no 
s’apunten a les llistes de l’INEM i 
moltes persones que emigren o 
tornen als seus països d’origen. 

q  Moltes feines noves són precàries i 
a temps parcial. 

q  Espanya està a la cua d’Europa en 
recerca, innovació, millora de 
productivitat, etc. 

q  No s’està fent res positiu per 
generar ocupació. La reforma 
laboral realitzada ha provocat 
acomiadaments massius. 
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Atur en una Catalunya independent 

Catalunya va tenir l’any 2012 un PIB/càpita de 27.698 € (9è lloc UE), un 18% 
superior al d’Espanya (15è lloc UE), i superior a la de UK, França o Itàlia, però 
amb l’espoli fiscal la renda real queda similar a la d’Espanya. Una Catalunya Estat 
tindria en pocs anys una renda per càpita similar a la dels països europeus 
capdavanters  

20%	  

10%	  

0,0%	  

5,0%	  

10,0%	  

15,0%	  

20,0%	  

25,0%	  

Atur	  actual	   Catalunya	  Estat	  

Canvi	  Taxa	  Atur	  en	  5	  anys	  

§  Diversos estudis conclouen que l’atur en 
una Catalunya independent es reduiria 
un 50% en un termini de 5 anys. Veure  
http://www.ccncat.cat/sites/default/files/
aturcatalunyaestat.pdf 

§  La majoria de països europeus similars a 
Catalunya tenen un atur inferior al 10%.  
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Boicot comercial 
 

No tan greu com el pinten 

36	  



Evolució de les exportacions catalanes 
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Destinació de la producció feta a Catalunya (2012): 30% consum intern, 32% Espanya, 38% resta món 



No s’exporten només béns de consum 
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Les multinacionals tenen un gran pes 

Percentatges corresponents  a empreses multinacionals a Catalunya, entre les 
industrials amb més de 100 empleats. Difícilment tindrien boicot. 
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L’impacte del boicot 

Suposem un escenari pessimista:  
§  Un boicot del 50% en béns de consum de marca catalana  
§  Un boicot del 20% en béns intermedis i de capital  
§  La majoria de béns boicotejats  es podrien vendre a l’estranger, fent un cert 

descompte en el seu preu. 

Això comportaria una pèrdua del 2% al 3% del PIB  
 
En escenaris més plausibles, la pèrdua seria propera a l’1% del PIB  
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Repartiment de Passius i Actius 
 

S’haurà de negociar 
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§  Els processos d’independència comporten un acord entre les parts sobre els actius (les 
infraestructures, les accions d’empreses públiques, el patrimoni cultural, etc.) i el deute. 

§  Tots els antecedents internacionals admeten, com a principi fonamental, que les 
infraestructures enclavades en el territori que s'independitza (carreteres, immobles, vies 
de tren, ports, aeroports...) han de passar al nou estat. 

§  En canvi, els actius financers (accions, fons de reserva, tresoreria, etc.) i els passius 
financers (el deute) hauran de ser objecte d'un repartiment equitatiu en base a uns 
criteris que siguin admesos per les dues parts.  

§  Les experiències internacionals mostren que aquests criteris són el repartiment en proporció 
a la població (16%), al PIB (19%) o a la inversió feta en el territori (11%).  

§  L’ Estat català no està obligat a assumir el deute espanyol. Això ha de ser el resultat d’una 
negociació que comporti un acord sobre la resta de matèries. 

§  En qualsevol cas, aquest deute espanyol, de prop de un milió de milions d’euros (aprox. el 
97% del PIB), ja el tenim: també l’haurem de pagar els catalans si seguim a Espanya. 

§  En el cas més desfavorable quedaríem amb un deute del 90% al 100% del PIB català, uns 
200.000 M€, que és molt alt però assumible (molts països de la UE estan al mateix nivell: 
mitjana 90,6%). El que serà important és reactivar l’economia i controlar be el dèficit públic. 

§  Les negociacions i els acords es regiran pel Dret Internacional. En les matèries sobre les 
que no hi hagi acord final, la resolució del Tribunal Internacional de Justícia serà d’obligat 
compliment per a les parts. 

Com s’ha de fer? Quin deute tindrem? 
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Pensions 
 

Més ben assegurades 



Visió general del sistema de pensions 
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Les pensions es paguen cada mes amb les cotitzacions dels treballadors en actiu. És un sistema 
de repartiment (no de capitalització, com un pla de pensions). 

•  La pensió és un dret individual de qui ha cotitzat, sigui quin sigui el seu domicili i 
nacionalitat.  

•  Quan sobraven diners de cotitzacions es va crear el Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
(FRSS), però ja s’ha vingut utilitzant i a desembre del 14 cobreix només les pensions d’uns 4 
mesos (queden 42.000 M€ a 12/14)... a més a més estan invertides en deute públic espanyol.  

•  A finals de 2013 hi havia 1,96 treballadors cotitzant per cada pensionista. Ratio < 2 !!	  



És un sistema amb molts problemes 



Canvis de “sostenibilitat”  
q  Des del 1/1/2013: 

q  L’edat de jubilació augmenta progressivament dels 65 anys als 67 anys (excepte si 
s’han cotitzat més de 38 anys i mig). 

q  L’import de la jubilació es calcularà progressivament en funció dels 25 últims anys 
cotitzats, en lloc dels últims 15.  

q  Per cobrar la totalitat de la pensió s’haurà d’haver treballat un mínim de 37 anys. 

q  El 7/6/2013 el Govern va rebre el “Informe del Comité de Expertos sobre el factor de 
sostenibilidad del sistema público de pensiones” i ja l’està aplicant. 

q  Deixa d’haver un compromís d’increment de les pensions en funció del IPC. De moment 
ha decidit que augmentarà un 0,25% les pensions mentre els ingressos no superin les 
despeses, en quin cas les augmentaria el IPC+0,25%. 

q  En el càlcul de l’import de les noves pensions es tindrà en compte l’augment 
d’esperança de vida de la població i la mitjana dels ingressos per cotitzacions, que 
depèn bàsicament del creixement econòmic.  

q  Tot això representarà una disminució significativa de l’import real de les pensions, que 
algun sindicat ha avaluat en un 28% en un termini de 15 anys. 

q  També hi haurà fortes pressions de privatitzar la seguretat social i/o de promoure plans 
de pensions privats de manera complementària.  
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q  HISTÒRIA 

Ø  Si Catalunya hagués gaudit d’una Seguretat Social pròpia, entre 1995 i 2010 hauria 
acumulat un excedent de 24.774 milions d’euros, doncs ha aportat el 19,2% de les 
cotitzacions a l’Estat i només ha rebut el 17,3% de les prestacions.  

Ø  Això hagués permès incrementar les pensions de jubilats i vídues un 25%, és a dir, que 
cobressin 2.450 euros més cada any. 

q  ARA I FUTUR  

Ø  Ara el saldo de la Seguretat Social també és negatiu per a Catalunya, però molt menys que 
a la resta d’Espanya. Catalunya té a més a més un ratio de treballadors per pensionista 
una mica millor 

Ø  L’Estat hauria de transferir a Catalunya una bona part del (minvant) Fons de Reserva 

Ø  El dèficit es podria compensar fàcilment des dels pressupostos generals amb una Hisenda 
pròpia, doncs s’acabaria el gran espoli fiscal que patim. 

Ø  Una Catalunya Estat tindria una recuperació econòmica millor i més ràpida que la 
previsible si no canvia res. Això és fonamental per assegurar un bon sistema de protecció 
social.  

47	  

Pensions en una Catalunya Estat 
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Desigualtat 
No para de créixer 
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Desigualtats patrimonials a Espanya 
Espanya és un país amb unes profundes 
desigualtats.  
 
El 10% de la població té el 55,6% de la riquesa. 
Però el 1% més ric té el 27% de la riquesa, i 
aquest percentatge va creixent ràpidament. 
Aquí es troben les elits o “casta” que controla el 
poder econòmic i polític de l’Estat, a través de 
consells d’administració, portes giratòries, 
finançament de partits i grups de pressió. 
 
També s’observa que les classes mitjanes tenen 
la meitat de patrimoni que els correspondria en 
un país normal avançat. És una classe 
assalariada que ha vist molt frenats els seus 
ingressos. 
 
I la cosa més terrible: un 30% de la població té 
només un 2,3% de la riquesa, vivint en nivells 
de pobresa o pobresa extrema. 
 
 
Font: Global Wealth Report de Credit Suisse 
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Líders en creixement de la desigualtat 

Font:	  Informe	  anual	  treball	  OIT	  2014/2015	  

Espanya és el segon país amb més desigualtat de la Unió Europea, darrera Lituània, i és on més està 
creixent als darrers anys. Totes les reformes de l’Estat han sigut en contra dels treballadors de salaris 
mitjos o baixos, però no contra els beneficis de les grans empreses ni les rendes del capital. 



Fi 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ 
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INFORMACIÓ	  DETALLADA	  DE	  SUPORT	  

NOMÉS	  PER	  SI	  FA	  FALTA	  RESPONDRE	  ALGUNA	  PREGUNTA	  AMB	  MÉS	  DADES	  
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IMPOSTOS 
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Perruqueria	   Cine,	  Teatre	  
Concerts,..	  

Hosteleria	  
espectacles	  

Serveis	  
Funeraris	  

Serveis	  
arhs:cs	  

Obres	  
d’art	  

Serveis	  
radio	  

Flors	  i	  
plantes	  

IVA	  que	  va	  passar	  del	  8%	  al	  21%	  

IVA	  reduït	  que	  va	  passar	  del	  8%	  al	  10%	  

IVA	  super-‐reduït	  que	  segueix	  al	  4%	  

IVA	  general	  que	  va	  passar	  del	  18%	  al	  21%	  

Cosmè:cs	  Cotxes	  	  
Motos	  

Roba,	  
calçat	  

Llum,	  Gas,	  
Telèfon	  

Esports	   Discs.	  
Música	  

Tabac,	  
alcohol	  

Reparacions	  

Transport	  
viatgers	  

Transport	  
viatgers	  

Restaurants	   Aliments	  
preparats	  

Aigua	   Ulleres	  
graduades	  

Bars	  i	  
Hotels	  

Llet	   Ous	  	  	   Pa	  	  	   Fruita	  	  	   Medicines	   Llibre
s	  	  

Pisos	  prot.	  
social	  

 IVA:  CANVIS DEL 1/9/2012 
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TREBALL	  

INTERESSOS	  
DIVIDENTS	  

IRPF 

56	  



Impost Societats 
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PERCENTATGE ACTUAL DE FUNCIONARIS 
SOBRE LA POBLACIÓ ACTIVA 
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ATUR 
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PIB 

El PIB – Producte Interior Brut – mesura el conjunt de béns i serveis 
produïts al llarg d’un territori en un país donat. 
 
Directament relacionat amb la renda nacional: conjunt d’ingressos de 
que disposen els residents d’un país al llarg d’un any determinat (suma 
de salaris i beneficis empresarials). 
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PIB/capita	  20123	   	  15.026	  	   	  26.666	  	   	  11.640	  	   77%	  

Catalunya té un PIB/càpita un 77% més alt que Extremadura i rep una despesa 
pública per habitant un 40% inferior.  
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DEUTE 
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PENSIONS 



Cotitzacions i quotes 
q  Les quotes són les quantitats que les empreses paguen cada mes a la Seguretat Social. Es 

calculen aplicant un % establert a la base de cotització del treballador, que és el salari que el 
treballador tindria si el cobrés en 12 mesos. La base màxima és 3,425,70€. La mínima és 
1.051,50€ per a titulats superiors, 872,10€ per a titulats mitjos i 753,00€ per a la resta. 

q  La quota a pagar es reparteix entre l’empresa i l’empleat. L’empleat paga un 6,35% de la 
base de cotització, que se li descompte del salari,  i l’empresa paga un 30,9%. 

	  
Exemple: una persona que cobra 2.500€ bruts al mes en 14 pagues 

Base de cotització: 2.500 x (14/12) = 2.916,67€ al mes (com si ho cobrés tot en 12 mesos) 

Descompte a la nòmina del empleat: 6,35% x 2.916,67 = 185,21€ 

Cost per a l’empresa: 30,9% x 2.916,67 = 901,25€ 

L’empresa ha de ingressar a la SS cada mes: 185,21€ + 901,25€ = 1.086,46€ 

Comentari: a l’empleat també se li descomptarà cada mes la retenció de l’impost IRPF, que serà 
d’uns 500€, és a dir que ell pagarà a l’administració uns 685€ al mes i l’empresa uns altres 
901€. En total uns 1.586€ i el treballador cobrarà net uns 1.815€, d’un salari brut de 2.500€. 
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Tipus de pensions i imports mensuals 

Hi ha persones que cobren més d’una pensió. El número real de pensionistes a Febrer de 2013 
és 8.184.117 
 
Per les pensions hi ha un màxim de 2.548,12€/mes i un mínim de 778,90€ 
mensuals si es té el cònjuge a càrrec i de 598,80€ si no es té (xifres en brut, abans 
de deduir el IRPF). 
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Ja s’han fet canvis de “sostenibilitat”  
q  Des del 1/1/2013: 

q  L’edat de jubilació augmenta progressivament dels 65 anys als 67 anys (excepte si 
s’han cotitzat més de 38 anys i mig). 

q  L’import de la jubilació es calcularà progressivament en funció dels 25 últims anys 
cotitzats, en lloc dels últims 15.  

q  Per cobrar la totalitat de la pensió s’haurà d’haver treballat un mínim de 37 anys.  

78	  

	  	   	  	   COTITZACIÓ	  PEL	  100%	   ANYS	  DE	  COTITZACIÓ	   DARRERS	  ANYS	  PER	  
ANY	   EDAT	  JUBILACIÓ	   DE	  LA	  PENSIÓ	   PER	  JUBILAR-‐SE	  ALS	  65	   CALCULAR	  LA	  PENSIÓ	  
2013	   65	  anys	  i	  1	  mes	   35	  anys	  i	  1	  mes	   35	  anys	   16	  
2014	   65	  anys	  i	  2	  mesos	   35	  anys	  i	  2	  mesos	   35	  anys	  i	  6	  mesos	   17	  
2015	   65	  anys	  i	  3	  mesos	   35	  anys	  i	  3	  mesos	   35	  anys	  i	  6	  mesos	   18	  
2016	   65	  anys	  i	  4	  mesos	   35	  anys	  i	  4	  mesos	   36	  anys	   19	  
2017	   65	  anys	  i	  5	  mesos	   35	  anys	  i	  5	  mesos	   36	  anys	   20	  
2018	   65	  anys	  i	  6	  mesos	   35	  anys	  i	  6	  mesos	   36	  anys	  i	  6	  mesos	   21	  
2019	   65	  anys	  i	  8	  mesos	   35	  anys	  i	  8	  mesos	   36	  anys	  i	  6	  mesos	   22	  
2020	   65	  anys	  i	  10	  mesos	   35	  anys	  i	  10	  mesos	   37	  anys	   23	  
2021	   66	  anys	   36	  anys	   37	  anys	   24	  
2022	   66	  anys	  i	  2	  mesos	   36	  anys	  i	  2	  mesos	   37	  anys	  i	  6	  mesos	   25	  
2023	   66	  anys	  i	  4	  mesos	   36	  anys	  i	  4	  mesos	   37	  anys	  i	  6	  mesos	   	  	  
2024	   66	  anys	  i	  6	  mesos	   36	  anys	  i	  6	  mesos	   38	  anys	   	  	  
2025	   66	  anys	  i	  8	  mesos	   36	  anys	  i	  8	  mesos	   38	  anys	  i	  6	  mesos	   	  	  
2026	   66	  anys	  i	  10	  mesos	   36	  anys	  i	  10	  mesos	   38	  anys	  i	  6	  mesos	   	  	  
2027	   67	  anys	   37	  anys	   	  	   	  	  



Gràficament 
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Recaptació	  de	  la	  Seguretat	  Social.	  2010	  
Per	  règims.	  Províncies	  

Unitats:	  Milions	  d'euros.	  
Font:	  Ministerio	  de	  Trabajo	  e	  Inmigración.	  Tesorería	  General	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  
(1)	  Tesorería	  General	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  
(2)	  Mútues	  patronals	  (import	  líquid).	  
(3)	  Excloses	  de	  la	  Seguretat	  Social.	  

Barcelona	   Girona	   Lleida	   Tarragona	   Catalunya	   Espanya	   %	  
Cat./Esp.	  

Seguretat	  Social	   14.110,23	   1.520,61	   866,71	   1.597,72	   18.095,26	   93.778,49	   19,3	  
règim	  general	   11.044,34	   1.127,08	   639,96	   1.202,08	   14.013,46	   71.696,53	   19,5	  
treballadors	  autònoms	   1.234,59	   184,71	   123,09	   164,44	   1.706,84	   9.356,15	   18,2	  
règim	  especial	  agrari	   7,65	   4,4	   9,32	   8,22	   29,59	   891,13	   3,3	  
altres	  règims	  especials	   111,32	   12,9	   3,83	   15,66	   143,71	   1.018,50	   14,1	  
desocupats	   1.712,33	   191,53	   90,5	   207,31	   2.201,66	   10.816,20	   20,4	  

Accidents	  laborals	  
i	  malalces	  professionals	   951,29	   117,35	   71,25	   127,02	   1.266,91	   6.703,61	   18,9	  
TGSS	  (1)	   5,15	   1,13	   1,03	   0,79	  	   8,1	   308,09	   2,6	  
MP	  (2)	   946,14	   116,22	   70,23	   126,23	   1.258,81	   6.395,53	   19,7	  

Con:ngències	  comunes	   578,16	   66,88	   40,99	   71,16	   757,2	   3.862,68	   19,6	  
Altres	  co:tzacions	  (3)	   3.194,64	   328,35	   182,57	   350,03	   4.055,58	   20.309,40	   20	  
Total	   18.835,82	   2.033,38	   1.161,63	   2.146,05	   24.174,95	   124.668,52	   19,4	  

Ins:tut	  d'Estadís:ca	  de	  Catalunya	  
hop://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=858&t=2010	  
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Pensions	  de	  la	  Seguretat	  Social.	  2010	  (1)	  
Nombre.	  Per	  cpus.	  Províncies	  

Font:	  Ins:tuto	  Nacional	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  
(1)	  A	  31	  de	  desembre.	  

Barcelona	   Girona	   Lleida	   Tarragona	   Catalunya	   Espanya	   %	  
Cat./Esp.	  

Incapacitat	  permanent	   131.129	   11.930	   9.970	   14.003	   167.032	   935.514	   17,9	  
Jubilació	   734.177	   92.074	   55.739	   92.629	   974.619	   5.203.364	   18,7	  
Viduïtat	   288.108	   35.781	   25.323	   37.673	   386.885	   2.302.060	   16,8	  
Orfandat	   26.744	   3.325	   2.428	   4.061	   36.558	   270.488	   13,5	  
Favor	  familiar	   1.300	   79	   78	   183	   1.640	   37.628	   4,4	  
Total	   1.181.458	   143.189	   93.538	   148.549	   1.566.734	   8.749.054	   17,9	  

Ins:tut	  d'Estadís:ca	  de	  Catalunya	  
hop://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=859&t=2010	  
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Dades	  2008	  



Pensions	  Jubilació	  

Edat	  Jubilació	  
des	  de	  	  
1-‐1-‐2013	  
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PRESSUPOSTOS 
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Pressupostos Estat 2014 

Queda un 45,4% del pressupost per 
a  l a  r e s t a  d e  d e s p e s e s : 
transferències a les Autonomies, 
Obra pública, Ministeris, etc. 

Pensions: 127.484 M€ 
 increment del 4,9% 

 
Atur: 29.728 M€ 

 increment del 10,1% 
 
Interessos Deute: 36.590 M€ 

 disminució 5,2% 
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 PRESSUPOSTOS GENERALITAT 2012 
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DIVERSOS ECONOMIA 



103	  



104	  



105	  



106	  



107	  



108	  



109	  



110	  



111	  



112	  



113	  



114	  


