
 
 

 

Les CCE (comunitats catalanes de l'exterior), centres o casals catalans reconeguts oficialment per la 

Generalitat de Catalunya, són associacions culturals que tenen com a objectiu difondre la llengua i la 

cultura catalanes als seus països d'acollida. 

 

La Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC), que agrupa més de setanta Comunitats 

Catalanes de l'Exterior, 

 

Vol denunciar: 

 

La greu situació financera i el greuge comparatiu que pateixen les comunitats catalanes de l'exterior 

respecte a altres comunitats d'espanyols residents a l'exterior. 

 

D'ençà de la intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya, el pagament de les 

subvencions concedides a les CCE amb càrrec al pressupost de 2017 per un import de 1.000.000,00 € 

està bloquejat. Aquestes subvencions van ser concedides per a les activitats i actuacions previstes a la 

convocatòria de subvencions que va de l'1 d'octubre del 2016 al 30 de setembre del 2017. Les 

activitats i actuacions s'han realitzat i pagat tal i com estava previst i, en conseqüència, les CCE han 

avançat tots aquests fons, en alguns casos via préstecs personals. 

 

La situació s'agreuja pel fet que, en el moment del bloqueig dels comptes de la Generalitat, 

l'expedient de les subvencions no estava en fase resolutiva i, per tant, no s'havia generat l'obligació 

pressupostària per part de la Generalitat d'efectuar el pagament (estava pendent de signatura). En 

aquest cas, si a 31 de desembre de 2017 no s'ha signat, l'import concedit a les CCE no es podrà 

pagar i aquests diners es perdran, ja que tot i estar pressupostats dins els pressupostos de la 

Generalitat del 2017, no s'hauran fet servir i el més probable és que s'hauran d'utilitzar per reduir 

deute. 

 

Cal recordar que l'import de 1.000.000 € , segons la resolució d'atorgament provisional es desglossa 

de la següent manera: 

  

 421.965,00€ Despeses de funcionament (lloguers de seus, sous de personal, electricitat, etc.) 

 

 414.735,00€ Activitats culturals (totes les activitats pròpies d'un casal, relacionades amb la 

promoció de la llengua i la cultura catalanes) 

 

 133.700,00€ Ensenyament de la llengua catalana (cursos de català organitzats per les CCE) 

 

 18.470,00€ Despeses assistencials (destinades a catalans en situació d’alta precarietat al seu 

país de residència) 

 

 11.130,00€ Despeses nova migració (destinades a projectes per acollir i donar informació a 

les noves persones migrades des de Catalunya) 

 

Si comparem la situació que pateixen les comunitats de catalans residents a l'exterior, respecte a 

altres comunitats d'espanyols residents a l'exterior, com poden ser les de gallecs, madrilenys, bascos, 

andalusos o càntabres, tenim que: 



Subvenció Concedida 

2017

Població al CERA a 

01/10/2017 *

Import subvenció per 

càpita

Galicia 3.700.000,00 €                 452.458,00 8,18 €                                   

Euskadi 2.040.272,00 €                 71.533,00 28,52 €                                

Canàries 1.471.250,00 €                 145.952,00 10,08 €                                

Madrid 1.450.000,00 €                 288.069,00 5,03 €                                   

Andalusia 1.100.000,00 €                 237.004,00 4,64 €                                   

Catalunya 1.000.000,00 €                 225.134,00 4,44 €                                   

Cantabria 115.900,00 €                    36.998,00 3,13 €                                    
 

* CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) inclou únicament els ciutadans majors d'edat i que s'han inscrit a l'ambaixada o 

consolat corresponent. No inclou els menors d'edat ni les persones migrades que no s'han enregistrat. Les dades han estat extretes de la 

pagina web de l’INE (Instituto Nacional de Estadística). 

 

El fet que els comptes de totes aquestes comunitats no estiguin intervinguts fa que no es trobin en la 

greu situació que patim les comunitats catalanes de l'exterior. 

 

Som Catalunya Exterior, també som Catalunya. 

Secretaria de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC) 
www.fiecweb.cat 
fiec@fiecweb.cat 
Facebook: http://www.facebook.com/#!/pages/Federaci%C3%B3InternacionaldEntitats-
Catalanes-FIEC/320516139060?fref=ts 
Twitter: @FIEC1 
Telèfon: +34-934123294 
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