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La Cambra celebra que el Govern català es fixi com 

objectiu una reducció del nombre d’entitats públiques  
 
 

La Cambra va manifestar el dia 8 de febrer en roda de premsa que el nombre d’entitats que 
integren el sector públic de la Generalitat, que arriba a les 224, ha crescut desorbitadament els 
darrers anys i això fa molt difícil la seva gestió i control. A més, aquestes entitats han adquirit 
un pes molt important dins del sector públic de la Generalitat: representen el 56% de la 
despesa final i el 42% dels empleats públics. Per això, una política d’austeritat del Govern 
passa inevitablement per reduir la dimensió del sub sector d’entitats públiques en el mitjà 
termini.  
 
En aquest sentit, la Cambra veu amb satisfacció que la vicepresidenta  i consellera de 
Governació i Administracions Públiques, Joana Orteg a, hagi anunciat el dia 2 de març en 
el Parlament que el Govern decidirà abans de juny q uè empreses públiques, consorcis i 
fundacions suprimirà perquè actualment no són neces saris.   
 
La Cambra proposa al Govern que tingui en consideració els següents criteris en la política de 
racionalització que posarà en marxa properament:  
 
- Eficiència:  si bé inicialment s’ha justificat la creació d’entitats amb arguments de flexibilitat i 
eficiència, la realitat que és que en molts casos s’han creat mini estructures paral·leles poc 
eficients. Per això, caldrà fer una anàlisi que avaluï el grau d’eficiència de totes les entitats en 
comparació amb la gestió centralitzada de la pròpia administració. 
- Viabilitat econòmica:  cal tenir en compte que la dimensió mitjana de les entitats és molt 
reduïda i això les pot fer ser poc eficients. El 42% tenen un pressupost de menys de 5 milions 
d’euros. 
- Viabilitat financera : actualment gairebé dues terceres parts de les entitats es financen 
majoritàriament amb recursos procedents de la Generalitat, funcionant a la pràctica com a 
simples gestors de despesa. 
- Anàlisi funcional : per evitar duplicitats, i per revisar si es manté la “necessitat” per a la qual 
va ser creada.   
 
En paral·lel, s’haurien d’adoptar mesures per augmentar l’eficiència en la gestió d’aquestes 
entitats, com: 

• Definir un model de gestió conjunta  per als equipaments amb característiques 
comunes (per exemple: salut, recerca, esport o cultura). 

• Concentrar la gestió administrativa de les entitats  petites en un sol ens.  
• Professionalitzar la gerència dels ens públics. No és normal que quan canviï el 

govern canviïn també els gerents dels hospitals. 
• Mes transparència en la informació . Que el departament d’Economia publiqui al seu 

web informació completa (financera, organitzativa i de resultats) de cada un dels ens.  
• Avançar cap a una única forma jurídica d’entitat, més simple i transparent. 

Actualment existeixen sis formes jurídiques diferents.  
• Quan sigui factible, substituir els consorcis per c onvenis de col·laboració amb 

l’administració corresponent.  La majoria de vegades s’han creat per col·laborar amb 
una altra administració en un àmbit territorial, però això no sempre justifica la creació 
d’un ens jurídic. 
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