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UNA RETALLADA DE LA DESPESA DE LA 

GENERALITAT DEL 20% AMENAÇARIA LA 

RECUPERACIÓ I LA PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS 
 
 
• La Cambra constata que la Generalitat està fent un important esforç de reducció de 

la despesa els primers mesos de l’any.  
 

• L’Estat és corresponsable i no ha d’assumir despesa  fora de les seves 
competències.   

 
 
Amb les dades disponibles fins ara, la Generalitat està assumint el seu compromís de 
reducció de la despesa pública el 2011 
 
Segons la Intervenció General, en els primers dos mesos de l’any la despesa de personal 
s’ha reduït un 5%  respecte als mateixos dos mesos de l’exercici 2010, la despesa en la 
compra de béns i serveis al voltant d’un 40%  i les transferències corrents prop d’un 25%. 
Únicament augmenta la partida de pagament d’interessos, un 38%. Aquest important esforç 
d’austeritat està tenint efectes molt negatius sobr e la inversió real,  que aquests mesos 
representa només un 20% de la xifra d’inversió que es va realitzar fins al febrer del 2010. 
Malgrat que encara és aviat per poder extreure conclusions sí que permet constatar que el 
Govern està compromès amb la reducció de la despesa. 
 
És evident que un major esforç d’austeritat en la despesa corrent és pràcticament impossible 
sense que això afecti a la prestació bàsica de serveis públics i que, en cas que l’Estat l’obligui a 
fer-ho, l’ajust tornarà a recaure sobre la inversió, que és la partida fonamental per impulsar la 
recuperació i la productivitat a mitjà i llarg termini. 
 
 
L’Estat no ha de mantenir una amplia estructura adm inistrativa per gestionar unes 
competències majoritàriament traspassades 
 
El Govern de la Generalitat ja ha assumit una reducció del pressupost de despesa del 10% el 
2011, però una retallada superior podria tenir conseqüències greus per a la recuperació 
econòmica. És per això que des de la Cambra és proposa que, si cal fer un ajus t 
pressupostari superior, aquest es plantegi amb un h oritzó temporal més ampli, fins al 
2013, per no obstaculitzar el creixement ni perdre la confiança dels mercats financers 
però tot garantint la prestació de serveis públics bàsics (educació, sanitat i justícia). 
 
La Cambra vol posar de relleu que les competències socials més importants estan 
traspassades a les comunitats autònomes i que aquestes tenen poc marge per a la reducció. 
En canvi, els ministeris que es dediquen a aquestes funcions estan sobredimensionats perquè 
no s’han encongit a mesura que es produïa el traspàs de competències als governs 
autonòmics. Concretament, al Ministeri d’Educació treballen pràcticament 10.000 empleats 
públics i al Ministeri de Sanitat 1.500 més, però entre ells cap metge o professor. El resultat és 
una superposició de competències entre diferents nivells d’administració, que encareix la 
factura pública i afegeix complexitat en la regulació i la gestió administrativa. Cal que l’Estat 
reflexioni sobre la necessitat real de mantenir una amplia estructura administrativa per 
gestionar unes competències que estan majoritàriament traspassades. 
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La Cambra vol destacar que l’Estat ha incomplert l’objectiu d’estabilitat de la despesa per al 
2010. La reducció del dèficit de l’Estat el 2010 ha estat deguda principalment a la millora dels 
ingressos, que van créixer el 7,7% (abans de la cessió als ens territorials), fet que contrasta 
amb una contenció moderada de les despeses, de tan sols el 2,1%. I, per aquest motiu, no és 
equitatiu que l’Estat demani retallades pressupostàries tan extremes a les comunitats 
autònomes quan ell no està complint amb l’objectiu de reducció de la despesa.  
 
Pel que fa al 2011, el Banc d’Espanya ha rebaixat la optimista previsió  de creixement del 
PIB del Govern central de l’1,3% fins al 0,8%, fet que exigirà a l’Estat una voluntat més 
forta per controlar les seves despeses si vol compl ir amb l’objectiu de dèficit per al 2011. 
El creixement més moderat del 2011 es tradueix en què, per complir amb l’objectiu de dèficit 
del 2011, l’Estat hauria de reduir la despesa no financera e l 9,5%, enlloc del 7,9% previst 
als Pressupost Generals de l’Estat del 2011.  
 
Finalment, la Cambra recordar al Govern de l’Estat que és corresponsable del dèficit de la 
Generalitat perquè la major part dels ingressos del govern autonòmic provenen del model de 
finançament i, per tant, un endarreriment en el pagament del Fons de Competitivitat suposarà 
un greu desequilibri per als comptes de la Generalitat de Catalunya. 
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