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Les 11 xifres de CiU 
 

Gener 2006 4.320M€ 

En una entrevista a “La Vanguardia” Artur 
Mas quantifica els guanys del model de 
finançament inclòs a l’Estatut en 4.320 
milions d’euros. No parla del Fons de 
Suficiència però sí admet que la 
Generalitat haurà de retornar part del 
rendiment íntegra de la nova cistella: 
“Cuando la Generalitat haya cobrado esos 
4.320 millones de euros, se discutirá 
cuántos retorna”. 
(La Vanguardia 29/01/2006)  

Febrer 2008 5.200M€ 

“CiU propone acabar con el expolio a 
Cataluña reteniendo 5.200 millones más” 
(Efe 15/02/2008) 
“Es tracta d’un sistema de finançament 
que permeti acabar amb l’espoliació fiscal 
del que són objecte els catalans i que 
aporti anualment 5.200 milions d’euros 
més a la Generalitat” (Nota de premsa de 
CiU 15/02/2008) 

Maig 2008 5.230M€ 

“CiU reclama 5.230 milions i retenir el fons 
de suficiència” (Avui 27/05/2006) 
CiU suma als guanys de la nova cistella 
d’impostos (5.230M€) l’import del Fons de 
Suficiència (2.900M€). No preveu cap 
ajust d’aquest fons en funció de les noves 
necessitats de despesa o dels ingressos 
derivats de la nova cistella.   
“CiU cifra en 8.000 millones extra la nueva 
financiación” (El Pais 27/05/2006) 

Agost 2008 4.200M€ 

Oriol Pujol diu a TV3 que per CiU la xifra 
idònia són 4.200 milions d’euros, tot i que 
admet que en un eventual acord amb 
l’Estat aquesta xifra serà més baixa 
(Europa Press 11/09/2008) 

Setembre 2008 6.997M€ 

La proposta que CiU lliura al govern 
quantifica els guanys en 6.997M€.  
“Cesta de impuestos, menos fondo de 
suficiencia, más Fondo de Garantía de 
Nivelación, más compensaciones por la 
Ley de Dependencia y la supresión del 
impuesto de patrimonio: entre 5.487 y 
6.997M€” (La Vanguardia 28/09/2008) 

Setembre 2008 2.329M€ “CiU admet que la xifra del primer any es 
quedi en 2.329 milions d’euros [...]” (Avui 
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29/09/2008). CiU accepta, ara, restar el 
Fons de Suficiència a l’augment de 
recursos derivat de la nova cistella. “[En 
referència als 2.329M€] Es tracta de 
calcular els diners que genera la nova 
cistella d’impostos i restar-li –ara CiU ho 
admet– el fons de suficiència que ha rebut 
Catalunya el 2008 i que no cobraria per 
l’augment de la cistella”. (Avui 27/09/2008) 

Octubre 2008 2.535M€ 

CiU actualitza els seus càlculs: torna a 
admetre que a la nova cistella cal restar-li 
el Fons de Suficiència.  
“CiU vol que la resolució reculli que la 
cistella ha de respectar íntegrament el 
rendiment dels impostos cedits (5.273M€ 
d’increment) restant-li el denominat Fons 
de Suficiència (2.738M€). D’aquí en 
sortiria la xifra de 2.535M€ d’increment 
que hauria de rebre la Generalitat l’any 
vinent segons CiU”. (Avui 1/10/2008) 

Desembre 2008 5.630M€ 

“La xifra de CiU és més del doble del que 
van calcular els dirigents de CiU al mes 
d’octubre, després de conèixer els 
Pressupostos Generals de l’Estat: 2.500 
milions pel primer any  a més d’una 
compensació de 471 milions per la 
supressió de l’impost de patrimoni”. (El 
País 24/12/2008) 

Març 2009 3.500M€ 

Felip Puig diu que Catalunya no pot rebre 
menys de 3.500 milions el primer any. "No 
seria positiu per a Catalunya si no s'arriba 
a un mínim de més de 3.500 milions 
d'euros el primer any, per arribar als 5.000 
milions i escaig el tercer any d'aplicació". 
(Agència EFE) 

Abril 2009 
Entre 

8.000 i 
9.000M€ 

Mas demana que “el nou finançament 
redueixi a la meitat el dèficit fiscal català”. 
Això suposaria obtenir entre 8.000 i 9.000 
milions d’euros, la desena xifra que dóna 
CiU i la més allunyada de la realitat. 
(Entrevista a Tele5) 

Juny 2009 5.000M€ 

Mas promet “renegociar” el finançament 
“si no arriba als 5.000 milions”. El líder de 
CiU avança el NO de la federació abans 
de l’acord, diu que serà un “NO de país, i 
no de partit ni d’oposició” per “quedar amb 
les mans lliures” si tornen a ocupar la 
Generalitat. (Agència EFE 23/6/2009) 
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