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L’informe ‘Crònica d’una ofensiva premeditada’ 
detalla l’estratègia de l’Estat per ofegar, limitar 
i laminar l’autogovern de Catalunya

A banda d’un model de finançament injust i un 
dèficit fiscal anual del 8%, l’Estat ha obstaculitzat 
sistemàticament totes les iniciatives de la 
Generalitat per aconseguir nous ingressos i 
garantir l’estat del benestar: ha recorregut les taxes 
judicials, l’euro per recepta o l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit, i ha presentat fins 
a 19 recursos contra normes com el model català 
de comerç o el decret de pobresa energètica.

El Govern espanyol deu 
3.967 milions d’euros 
a la Generalitat per 

l’incompliment de la DA3 de 
l’Estatut destinats a finançar 

infraestructures (Rodalies, 
carreteres, regadius...).

.

Des de fa 25 anys 
persisteix el dèficit fiscal 
que pateix Catalunya i que 
el 2011 es va situar en els 
15.006 milions d’euros, 
el 7,7% del PIB, xifra que 
equival aproximadament 
a totes les despeses de 
la Generalitat en salut, 
educació i benestar 
social de 2011.

El Govern de l’Estat ha impulsat 
una reforma administrativa que, 
sota l’excusa d’eliminar possibles 
duplicitats institucionals i 
administratives, proposa eliminar 
organismes sense valorar el 
repartiment competencial. 
Proposa que la Generalitat 
suprimeixi institucions i 
organismes estatutaris de 
forta implantació a Catalunya, 
com el Síndic de Greuges, la 
Sindicatura de Comptes o el Servei 
Meteorològic de Catalunya. 

El govern espanyol ha eliminat 
tota relació de diàleg

  en el procés de l’Estatut (2006)

  en la petició del pacte fiscal (2012)

  en la demanda del dret a decidir (2014)

RECENTRALITZACIÓ PER LA VIA ECONÒMICA 

MANCA DE VOLUNTAT DE DIÀLEG

RECENTRALITZACIÓ PER LA VIA ADMINISTRATIVA 

Reducció de recursos amb impacte sobre l’estat del benestar:

      Incompliment del desplegament de la Llei de la Dependència amb la retallada 
        de 240 M € a Catalunya.

      Dèficit crònic de la sanitat amb recursos per sota de la mitjana espanyola 
        (equival només al 10% de la despesa total de l’estat).

      Reducció d’un 98% de les transferències finalistes en ensenyament.

      Reducció d’un 40% de l’aportació a projectes culturals. 

Reducció de recursos amb impacte sobre la reactivació econòmica

      Entre 2009 i 2014, la inversió de l’Estat a Catalunya s’ha reduït un 71%, 22 punts    
        per sobre de la mitjana espanyola.

      Catalunya és el tercer territori per la cua en inversió: només un 9,5% de la 
        inversió total, la meitat del pes que té el PIB català al conjunt de l’Estat. 

      L’Estat ha reduït un 60% els fons per a polítiques actives d’ocupació.

     Presenten 19 recursos d’inconstitucionalitat contra normes o disposicions     
       catalanes, entre les quals destaquen les que afecten el model català de comerç     
       (horaris, rebaixes, grans equipaments) o les que pretenien fer front als casos 
       de pobresa energètica.  

     L’Estat incompleix les sentències que li són desfaborables: 12 sentències a la gestió  
        territorialitzada del 0,7% de l’IRPF. O des de fa més de 20 anys, l’Incompliment de la  
       llei que obliga l’estat al traspàs de la gestió de les beques a la Generalitat.

     Atac sistemàtic al model educatiu català  a través de la LOMQE.

     Impugnació de cinc lleis per motius de llengua (d’educació, del cinema, 
       de l’occità, d’acollida i del Codi de consum).

El govern espanyol ha paralitzat les relacions bilaterals Estat-Generalitat: 
durant els anys 2012, 2013, 2014 i 2015 

      No s’ha reunit cap dels òrgans bilaterals previstos per desplegar l’Estatut.

      No s’ha aprovat ni ampliat cap traspàs.
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http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/docrel/acord-govern/contingut/download/11742.htm

