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La deslleialtat institucional 
genera desigualtats socials

BALANÇ DE SITUACIÓ

Cohesió social
Augmenten les desigualtats.

  Incompliment de les sentències  
      del TC per part de l’Estat (serveis          
      socials, família, joventut,     
      immigració).

  Llei de dependència (invasió de     
      competències i mal finançada).

  Disminueix el finançament per la   
      gestió de les pensions no contributives.

Llengua
Cap voluntat de respectar la 

plurinacionalitat i la diversitat lingüística: 

  No al Català a les Corts.
  No al Català a organismes   

      internacionals. 

Educació
Aprovació sense consens 

de la LOMCE: 

  Ataca la immersió lingüística.
  Posa en situació superior el castellà.
  Recentralització competències. 

Cultura
  Decau la inversió del Ministeri a  

      Catalunya. Un 46% menys entre  
      2011 i 2014.

  Greuge de Barcelona envers Madrid.
  Papers de Salamanca pendents de  

       retorn.

Estatus polític i valors democràtics
  Recentralització, anem enrere: 

       Sentència del TC contra l’Estatut.
       No acceptació del Pacte fiscal.
       Recurs contra la Declaració de  
           Sobirania    
       Poca imparcialitat del President  
           del TC.

  Banalització del feixisme 
     i nazisme.

Incompliment de la Llei
   Paràlisi de les relacions bilaterals 
       (des de 2011).

   Des de 2011 no s’ha fet ni ampliat 
       cap traspàs.

   Aturats els traspassos amb     
       ponència tècnica oberta.

Vulneració de l’autogovern
    Sentència del TC contra l’Estatut.
    Conflictivitat institucional: 

   75 procediments pendents de    
       sentència del TC abans de    
       l’Estatut. 33 nous posteriors a la  
       sentència del TC a l’Estatut.

   60 resolts.

   48 per resoldre (38 plantejats  
       per la Generalitat i 10 plantejats  
       per l’Estat). 

Recentralització
Invasió del marc competencial

   Projecte Llei “evaluación  
       ambiental”.
   Projecte Llei “racionalización y  
       sostenibilidad de la     
       administración local”.
   Projecte Llei “garantía de unidad  
       de mercado”.
   Projecte Llei “autoridad  
       independiente de responsabilidad  
       fiscal”.
   Projecte Llei “de acción y Servicio  
       exterior del estado”.
   LOMCE.
   Informe CORA.

9.375,7 M€ 
EN TOTAL

DIMENSIÓ HUMANA DIMENSIÓ LEGAL I POLÍTICA DIMENSIÓ ECONÒMICA

La cronificació d’una actuació deslleial per part de l’Estat, comporta una 
vulneració directa del principi constitucional d’igualtat de tots els ciutadans.
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Deute per incompliments
       5748 M€ en infraestructures.
       672’6 M€ de reducció d’ingressos    
       finalistes.
       1715’2 M€ en mesures estatals   
       que suposen increment de despesa.
       1239’9 M€ en mesures estatals que    
       suposen decrement d’ingressos.

Liquidació sistema de finançament 
Catalunya          en aportació de recursos 

a l’Estat i          en recursos rebuts (2011)

Injust repartiment de 
l’objectiu de dèficit

L’Estat centrifuga l’esforç 
cap a les autonomies.

Inversió regionalitzada
Catalunya sempre per sota del que li 

correspon per la seva aportació al PIB 

  Pel 2014 està previst que sigui del  
      9,6% quan l’aportació del PIB  
      és el 18,9%.

La inversió executada és 
inferior a la pressupostada

Entre el 2001 i el 2012 l’execució del 
pressupost a Catalunya ha estat 7,5 

punts inferior al conjunt de comunitats.

Dèficit fiscal
     Catalunya pateix un dèficit fiscal   
        de mitjana que representa el 
        8,1% del PIB.

     L’any 2010, va ser del 8,5% del  
        PIB que equival a 16.543 M€.


