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EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
Catalunya – Un país d’empresaris 

Tipus d’empresa catalana 
 
Font: “Memòria Econòmica de Catalunya 2014”  (Consell General de Cambres de 
Catalunya)  

Gran capacitat exportadora:    
El  34,4% del total d’empreses exportadores espanyoles són catalanes.     
Exportacions espanyoles:   Catalunya 25,5%  ;  Madrid 11,3%     



EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
Catalunya – La nostra estructura productiva 

Comptabilitat Regional d'Espanya 2014
Producte interior brut a preus de mercat  per activitats
Estructura percentual

Agricultura, ramaderia 1,0% 0,1%

Indústria 19,0% 9,9%
 

Construcció 4,4% 4,0%

Comerç 23,2% 22,3%

Informació i comunicacions 3,5% 9,0%

Activitats financeres 3,4% 5,1%

Activitats immobiliàries 12,0% 9,6%

Actividades profesionals 7,2% 12,1%

Administració pública 13,6% 14,6%

Activitats artístiques i altres serveis 3,9% 4,5%

Impostos nets sobre els productes 8,8% 8,8%

        Font: INE
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CATALUNYA necessita un model diferent 

•  Model Català. Model d’arrels industrials basat en 
l’esforç, la perseverança i el lideratge  

•  Model Espanyol. centralitzat, que ve de lluny, 
reforçat a partir dels anys 80 amb la privatització 
d’empreses estatals, amb un pes important de les 
grans constructores d’infraestructures i del món 
financer. 

Els dos pols econòmics necessiten polítiques diferents fetes 
per governs diferents en competència en igualtat de condicions. 

En un moment en que les regions a nivell mundial competeixen 
entre si, cal poder decidir el que li convé més a cada regió 
sense dependències d’una respecte de l’altre, per a evitar la 
imposició de polítiques que perjudiquen una regió en favor d’una 
altra. 
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Rànquing 
globlal (*)

1 Suïssa 1

2 Finlàndia 4

3 Alemanya 5

4 Holanda 8

5 Regne Unit 9

6 Suècia 10

7 Noruega 11

8 Dinamarca 13

9 Bèlgica 18

10 Luxemburg 19

Nota: * Rànquing de 144 economies

Font: World Economic Forum. The Global 
Competitiveness Report 2014 - 2015

Competitivitat 
10 primeres economies 

europees

Font:	EUROSTAT,	2012	

PIB per capita dels països de l’Espai Econòmic 
Europeu amb una població entre 4 i 10 milions 
d’habitants (any 2011) 

EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
Serà Catalunya un país massa petit per competir  
en una economia internacionalitzada? 
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EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
DEBILITATS DE LA SITUACIÓ ACTUAL - DEUTE 
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EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
DEBILITATS DE LA SITUACIÓ ACTUAL - ATUR 

Mitjana europea = 10% Països del nord = 5% 
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EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
DEBILITATS SITUACIO ACTUAL– INVERSIONS A CATALUNYA 

Inversió	real	pressupostada	de	l’Estat	a	Catalunya	(%	del	PIB)	
	

Grau	d’execució	(en	%)	de	les	inversions	liquidades	del	grup	Foment.		
Mitjana	2001-2012......................	79,7%	
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EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
DEBILITATS DE LA SITUACIÓ ACTUAL - INVERSIONS 

-	S’han	inverMt	52.000	M€	
- 	Benefici	anual	9	M€	
- 	AmorMtzació	5.000	anys	
- 	No	hi	cap	línia	rendible:	
				Barna-Mad.			5	mill	Ptgers	
				Paris-Lió								22	mill	Ptgers	

Trens	rodalies:	
	Catalunya	40%	
obsolets	
Madrid	4%	obsolets	

Aeroports:	
Castelló	sense	avions	
Ciudad	Real	ha	
costat	
450	M€	i	es	ven	per	
10.000	€	

Jal/ANA	vol	directe	a	Bcn.	Sense	Mad	no	hi	ha	
permís	



EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
ESPOLI CULTURAL 

InsMtuto	Cervantes																							103	mill.	
InsMtut	R.	Llull																																		14	mill	
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AMENACES DE L’ESTAT 

•  Boicot als productes catalans 

•  Espoli fiscal constant entre 16.000 i 12.000 M€.  

•  Bloqueig corredor mediterrani vs central 

•  Llei de ports/enllaços port Barcelona 

•  Pèrdua distribució marca Daimler a Tarragona 

•  Cap participació empreses vitals (AENA, FECSA,...) 

•  Llei finançament autonòmic (bloqueig polític) 

•  Cap participació en definició normes i impostos que afecten a 
les empreses (IVA, IRPF, imp. Soc.). 

•  Por a la desconnexió. Deslocalització empreses 

•  Elevat cost energia: tancament Bayer, ere Solvay 

•  Imposició del pla Hidrològic de l’Ebre 
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EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
FORTALESES 

•  Posició geoestratègica privilegiada a la mediterrània. 

•  Marca Barcelona reconeguda mundialment. 

•  Cultura d’emprenedoria profundament arrelada 

•  Reconegut nivell R+D+I (Sincotró, Mare Nostrum, centres 
Biotecnología, Il·líada) 

•  Destacat nivell formatiu superior (Escoles de negocis). 

•  Alta disponibilitat de ma d’obra formada. 

•  Centre mundial de turisme 

•  Teixit industrial arrelat: agricultura, biotecnologia, turisme, 
química, gastronomia, logística, automoció, investigació. 



P	Pressupost	de	la	Generalitat	independent.	Variació	quanMtaMva	de	despeses	

Concepte	de	despesa	.	Any	2011																																																																									Increment	m€	

Jus_cia,	Defensa	-1206-,	Seguretat	-312-	Serveis	públics	bàsics	

Protecció	i	promoció	social	 Serveis	social,	Accés	a	l’habitatge	-202,	Beques		

Actuacions	caràcter	
econòmic	 Infraest.-442-,	Subv.	transp.-193-,	R+D+I	-245-,		

Actuacions	de	caràct.	general	 Transfe.	admon.	Local	-2521,	interés	deute	-2397-	

Organismes	públics	 A.Tributaria.-450-,	CSIC	-124-	

Seguretat	Social	

Servei	Públic	d’Ocupació	

Empres.	públiques	inversores	 AENA,		ADIF	-792-,	PORTS	-147-,SEITTSA	-209	

Total	increment	despeses	any	2011	
Mitjana	desp.	add	

Mitjana	ingr.	add	

36.311	m€	

47.509	m€	

1.774	

574	

982	

4.918	

574	

23.075	

6.186	

1.424	

39.507	

Font:	CATN	

		Pressupost	actual	

29.000	m€	
Nou	pressupost	

	
	65.311	m€	

Superàvit	
	
	11.198	m€	

					DEUTE	A	LA	BAIXA	

2006-2011	



EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
FORTALESES – FINANÇAMENT DE L’EMPRESA I EL NOU ESTAT 

La independència de Catalunya incrementaria notablement la 
qualificació creditícia de la Generalitat 

Ara	és	Bonus		escombreries	perquè	no	controlem	els	nostres	impostos	
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EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
OPORTUNITATS DE MILLORA 

Millorar les nostres oportunitats de desenvolupament 
tot canviant  les normes que avui  frenen el nostre futur 

ü La protecció d’un estat lleial. El talent, la cultura de l’esforç,  
l’entorn  i la seva situació estratègica son motors econòmics 
que necessiten  la protecció  d’un estat sobirà i compromès 

ü Calen noves regles de joc. Si aquestes canvien  generarem  
riquesa social i econòmica i recuperarem l’esperit que va dur  
Catalunya a ser  un dels motors d’Europa 

ü Exportar és el futur. Els  empresaris hauran de continuar 
treballant per uns mercats sense fronteres i tenir les seves 
empreses preparades pel dia D+1  



EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
OPORTUNITATS DE MILLORA - DETALLADES 

ü Millor redistribució d’impostos. La recuperació de l’espoli 
permetrà la millor gestió des les nostres taxes. 

Valor actual: 30% G, 25% PM 
Proposta:																																																									
Grans:	25%,		Mitjanes:	20%,	PeMtes:	15%														
Raonament:		
El	pressupost	de	la	Catalunya	independent	
permetrà	reduir	impost	de	societats	per		
afavorir	la	implantació	de	noves	empreses	
i	el	retorn	d’aquelles	que	l’Estat	espanyol	
ha	incenKvat	el	seu	trasllat	durant	anys	



EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
OPORTUNITATS DE MILLORA - DETALLADES 

ü Millor finançament a les PIMEs. El crèdit bancari ha 
d’arribar a totes les empreses, no només a les de l’Ibex-35 

ü Millora de la xarxa de suport a les empreses exportadores. 
Fer costat a les PIMEs en el procés d’implantació de 
delegacions estrangeres 

ü Relació universitat-empresa. Transferència recíproca de 
recursos i coneixements. FP dual. 

ü Desenvolupament de les estructures logístiques d’acord al 
teixit industrial del país  



EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
OPORTUNITATS DE MILLORA - DETALLADES 

ü El sistema laboral i d’ocupació. Taula permanent de diàleg  
basada en la millora dels aspectes econòmics, socials i de 
millora de productivitat. Sistema d’ocupació més eficient. 
Incentivar els contractes indefinits. 	

Proposta:		1.000	€	
Raonament:	
	
Corresponent al 60% del salari mig  
Interprofessional    
	
	
																															

ü Aposta decidida per l’R+D+I i la nova economia digital	
Despesa  R+D+I (% PIB) 
Valor actual:                   1,5% 
Referències: 
Finlandia/Suècia:           3,5% 
Alemanya:                       3,0% 
França/Hol:                     2,2% 
Espanya sense Cat.:       1,2% 

 
Proposta:     2,5-3%  a l’any 2020 
Un únic ecosistema que englobi: 
    -empresa (esp. indústria) 
    - centres tecnològics 
    - universitats  
                                          font CECOT 
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OPORTUNITATS DE MILLORA - DETALLADES 

ü Nou règim sancionador de la morositat 

ü Millora eixos troncals: energia, agua, comunicacions 



EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
OPORTUNITATS DE MILLORA - DETALLADES 

ü El sistema judicial. celeritat i equitat en la resolució de 
conflictes lluita contra la corrupció i frau fiscal. 

 
ü Relació administració - empresa. No burocràcia. 

Millors pràctiques per als emprenedors i autònoms  
(declaracions d’IVA/comptabilitat simplificades, tipus reduïts de 
l’impost de societats,.) 
 Participació de les empreses en la definició per part del 
Govern de noves normes/impostos que ens afectin. 

  
ü  Eficiència en la lluita contra la corrupció i l’economia 

submergida (16.000 milions en frau fiscal). 
 



“La política industrial ha tornat!” La Comissió 
Europea va donar aquest missatge a l’octubre de 
2012 en una comunicació sobre política industrial 
que establia per primer cop l’objectiu de revertir 

el decreixement de la indústria i augmentar el seu 
pes en l’economia europea, des del 16% actual 

fins al 20% l’any 2020 
A Catalunya, el pes actual de la industria en el PIB 

és del 20,9 % i l’objectiu és augmentar aquest 
ratio fins al 25 % l’any 2020 

EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
OPORTUNITATS – LA CATALUNYA INDUSTRIAL 



La Generalitat de Catalunya ha presentat uns 
programes d’impuls de la reindustrialització de 
Catalunya amb 3 atributs principals: 
 

ü Orientació i especialització en 7 sectors prioritaris. Buscant les 
estratègies ja exitoses en cada sector 

ü Caràcter transversal. La política és de tot el govern, no d’un 
sol departament 

ü  Impuls públic amb lideratge privat. Entre altres coses, no té 
una dotació econòmica pública, més enllà de l’esforç de les 
persones de l’administració 

Catalunya – l’Estratègia Industrial 
EL PLA DE LA CATALUNYA INDUSTRIAL  
EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
OPORTUNITATS – LA CATALUNYA INDUSTRIAL 



Informe “Estratègia industrial de Catalunya” (2015) 

EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
OPORTUNITATS – LA CATALUNYA INDUSTRIAL 
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CONSIDERACIONS FINALS 

ü  La manca de crèdit i competitivitat ha carregat contra les PIMES 
ü  S’han pujat impostos (IVA cultural) i hem fet retallades 
ü  La reforma laboral havia de fomentar la contractació 

El resultat ha estat: la desigualtat social, la precarietat, els sous baixos 
ü  Molt baix nivell de contractes indefinits 
ü   El consum  interior ha caigut per influència  increment  impostos 
ü   La morositat ha castigat bàsicament pimes i autònoms 

La recuperació de l’economia està venint per: 
ü  Injeccions del BCE. 
ü  Caiguda de la cotització de l’€ (exportacions) 
ü  Abaratiment del preu del petroli (menys costos) 
ü  Creixement dels mercats emergents 
Què passarà quan torni a fallar un d’aquests factors? 

Crisi.	Oportunitat	perduda	per	l’Estat	per	fer	canvis	estructurals	

Necessitem	un	nou	suport	al	nostre		model	producMu	per	trencar	amb	l’esMgma	
actual.El	futur	és	la	industria,	les	noves	tecnologies	i	l’expansió	dels	mercats.	
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CONSIDERACIONS FINALS 

Podem legislar/gestionar: 
ü En mater ia l laboral? (atur, 

ocupació, contractes, quotes de la 
SS., subsidis) 

ü En matèria de pensions?  
ü En matèria de lleis socials? 

(dependencia,..) 
ü La recaptació dels impostos?  
ü En matèria de lleis sanitàries?  
ü En matèria de lleis educatives?  
ü En matèria de lleis d’habitatge?  

Eix	Social	versus	Eix	Nacional	
Com	podem	millorar		socialment		si	tot	es	decideix	a	Madrid?	

  
 
NO 
 
NO 
NO 
 
NO 
NO 
NO 
NO 
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CONCLUSIÓ FINAL 

‘L’única oportunitat de futur i de   
canvi és la independència’ 

 
L’alternaMva	a	la	independència	no	és	quedar-nos		
com	estem:	el	cost	de	la	dependència	serà	més	impostos,	
més	retallades,	més	ofec	per	la	reducció	del	dèficit	i	més		
control	a	través	del	FLA.	
	

L’eix	social	és	indestriable	de	l’eix	nacional.	No	podrem		
millorar	si	no	tenim	les	eines	per	poder	decidir	
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MOLTES GRÀCIES! 



EMPRESARIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
FORTALESES – NOU PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 


