
El que cal saber 

sobre l’estafa del 

FLA 



Què és el FLA? 

• El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) és una 
línia de crèdit que el govern central posa a 
disposició de les diferents 
comunitats autònomes 
quan aquestes tenen 
problemes per fer front a 
les seves necessitats de 
tresoreria (pagaments) 

FLA 



Com funciona el FLA? 

• La comunitat autònoma sol·licitant és 
compromet a complir el sostre de dèficit 
imposat, obrint la porta a una intervenció si no 
ho fa 

• Crèdit a tornar a 10 anys (amb possibilitat de dos 
de carència) a un tipus d’interès del 5,5% 



D’on surten els fons del FLA? 

De la tresoreria  de l’Estat ?  

NO,  la caixa està buida.  

 L’Estat no té diners en reserva 

Fabrica els diners? 

NO, el Banco de España no té 

potestat per fer-ho. 

Només ho pot fer el Banc Central 
Europeu  



1. La primera font d’ingressos 
per a l’Estat és la recaptació 
d’impostos. 
 

• Si tenim en compte que a Catalunya l’estat recapta molt 
més del que hi gasta (l’anomenat dèficit fiscal, que 
ascendia a 16.543 M€ el 2010*) 

• I que la Generalitat el 2013 ha demanat 9.073 M€ del FLA  

• Podem concloure que els diners que la Generalitat ha 
rebut en préstec del FLA realment són nostres 

5 *Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement 

Aleshores, d’on surten els 

fons del FLA? 



2. La segona font d’ingressos 
per a l’Estat és la l’emissió de 
deute públic 
 

• Si tenim en compte que el Tesoro està col·locant deute a 10 
anys a menys del 4,5%* mentre que el FLA el deixa a les CCAA al 
5,5%  
– Veiem que l’estat fa negoci amb els préstecs a les CCAA quedant-se més 

d’un 1% de diferencial d’interès 

• A més, aquest deute públic s’haurà de tornar amb els ingressos 
corrents de l’estat, els impostos futurs, de manera que 
l’acabarà pagant el nostre dèficit fiscal dels propers anys 
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Aleshores, d’on surten els 

fons del FLA? 

*El bo espanyol a 10 anys es pagava a 4,419% el 31.05.2013 



PRESSUPOSTOS 2012 DE LA GENERALITAT (M d'€)

Sanitat 8.739           37%

Educació 5.454           23%

Protecció i promoció social 3.211           14%

Seguretat ciutadana i presons 1.544           7%

Justícia 535              2%

Política exterior 27                 0%

Cultura 384              2%

Agricultura 412              2%

Indústria 156              1%

Comerç 129              1%

Transport i infraestructures 1.404           6%

Recerca 255              1%

Economia 163              1%

Alta direcció 144              1%

Serveis Generals 812              3%

Administració Tributària 62                 0%

Transferències 227              1%

Deute Públic 3.669           

Total 27.327        

Total sense deute públic 23.658        

I com m’afecta tot això? 

• El deute de la Generalitat i els 
seus interessos es van menjant 
una part cada cop major del 
pressupost 
(13,4% del total el 2012*) 

• Això fa que quedin encara 
menys fons disponibles per a la 
resta de partides 

• Els interessos que ens cobren 
pels nostres propis diners, ens 
acaben obligant a retallar 
encara més el nostre estat del 
benestar  
 

*Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement 



L’estafa del FLA 

• Per tant: 

– L’Estat espanyol no 
aporta RES a Catalunya 

– O ho treu de Catalunya 
l’any en curs o ho traurà 
de Catalunya els propers 
anys mitjançant el dèficit fiscal 

– I a més imposant interessos superiors als que paga en els 
mercats de deute internacional 
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CONCLUSIONS 

• Amb el FLA l’estat espanyol no només no fa cap favor 
a Catalunya, sinó que a més fa negoci amb un 
diferencial d’interessos cobrats sobre els nostres 
propis diners 

• Donat que no hi ha cap mena de voluntat política des 
d’Espanya per posar remei a aquesta situació... 
 
... la INDEPENDÈNCIA de CATALUNYA és 
– ECONÒMICAMENT VIABLE 

– NECESSÀRIA 

–URGENT! 



      

Amplia la informació i segueix-nos a : 

http://twitter.com/ANC_Economistes 

www.economistes.assemblea.cat 

http://www.facebook.com/pages/ANC_Economistes- 
per-la-Independència/230977203659720 

Fes-te soci de l’Assemblea 

Necessitem la teva força ! 


