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La Cambra demana aprimar un 20% les entitats 

públiques de la Generalitat per estalviar 2.700 

milions 
 
 

 Valls planteja reduir l’administració catalana com a alternativa a l’increment 

d’impostos. 

 Cal que la reforma de l’administració entri en l’agenda política de Presidència i que 

compti amb un gran suport polític transversal. 

 La reducció institucional no afectaria a les entitats públiques vinculades al sector 

salut, com ara el CatSalut i l’ICS. 

 

 

 

Barcelona, 11 de desembre de 2012.-  

 

El President de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha demanat aquest 

matí, en declaracions a Els Matins de TV3, l’aprimament de l’administració i una 

simplificació administrativa  per tal de reduir el dèficit per la via de la despesa pública 

com a alternativa a la pujada impositiva que es planteja actualment.  

 

El sector públic de la Generalitat de Catalunya necessita, a més de continuar amb la 

política d’austeritat que va començar fa tres anys, una reforma profunda amb 

l’objectiu de suprimir tot allò que no és essencial i alhora augmentar la seva 

eficiència i productivitat. Augmentar l’eficiència de l’administració vol dir que amb 

menys recursos es podrien obtenir els mateixos resultats.  

 

Amb aquest objectiu, la Cambra proposa aplicar un pla d’aprimament 

institucional que representi la supressió del 20% de les entitats participades 

per la Generalitat, fet que significaria passar de les 254 agències que figuren en el 

pressupost de la Generalitat de 2012 a l’entorn de 200 entitats al 2015. La mesura 

permetria un estalvi de 2.756 milions d’euros (vegeu taula).  

 

Per garantir l’efectivitat de la mesura , aquesta reducció del nombre d’entitats hauria 

d’anar acompanyada d’una disminució del pressupost del conjunt d’entitats del 

sector públic, a l’entorn del 19%. Quedaria exclosa d’aquesta reducció les tres 

entitats vinculades al sector salut (CatSalut, ICS i ICASS).  
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Valls ha assenyalat que la reducció d’entitats innecessàries s’hauria d’incloure en 

la nova agenda política i que s’impulsi des del Departament de Presidència de la 

Generalitat, amb el recolzament d’un gran acord polític transversal . 

Núm. entitats Despesa M€

CatSalut, ICS, ICASS 3 12.981

Entitats autònomes administratives 23 716

Entitats autònomes comercials i  financeres 3 24

Entitats de dret públic 47 6.183

Societats mercantils 47 2.953

Consorcis 61 3.200

Fundacions 43 708

Entitats sector públic Generalitat 228

Altres entitats AP-SEC participades de forma no 

majoritària 26

Total entitats 254 26.763

Objectiu reducció 20% (exclòs sector salut) 201 24.007

ESTALVI (milions d'euros) 2.756

Pressupost 2012

 

Font: Cambra de Barcelona, a partir dels Pressupostos de la Generalitat de 2012. 

En definitiva, es tracta de posar ordre en el subsector d’entitats públiques, atès que 

algunes de les entitats existents poden no ser necessàries en el moment actual, i 

també d’exercir un major control sobre la despesa pública d’aquestes entitats. 

Aquest procés es podria acompanyar de mesures com:  

I. Definir un model de gestió conjunta per als equipaments amb característiques 

comunes (per exemple: salut, recerca, esport o cultura);  

II. Concentrar la gestió administrativa de les entitats petites en un sol ens per tal 

de compartir costos;  

III. Professionalitzar la gerència dels ens públics; 

IV. Dotar de major transparència informativa aquestes entitats (pàgina web). 

 

 

Reducció dels costos administratius del 25% via lleis òmnibus  

Valls també ha reclamat aprofundir en la política de simplificació administrativa que 

es va iniciar amb les lleis òmnibus, que van permetre simplificar 87 lleis, la derogació 

de 6 totalment i de 23, parcialment. És un primer pas important però clarament 

insuficient atenent a la gran quantitat de normes que regulen actualment l’activitat 

econòmica a Catalunya.  

 

Un estudi del Banc d’Espanya, fet a partir de les dades de la Cambra, va estimar el 

cost de la regulació i les traves administratives en el 4,6% del PIB. Si el conjunt de 

regulació de la Comunitat Europea, de l’Estat i de la Generalitat es reduís en una 

quarta part, permetria alliberar, a mitjà termini, 2.400 milions d’euros que les 



 

 

 

 

 

 

3 

empreses podrien destinar a altres funcions més rendibles per a l’economia 

(innovació, formació, inversions, etc) i que els ciutadans podrien dedicar a consum.   

 

La Finestreta Única Empresarial, que entrarà en vigor l’any 2014 i que preveu 

eliminar el 20% dels 600 tràmits que recauen actualment sobre l’empresa a 

Catalunya, és una mesura que la Cambra recolza plenament però cal, a més, una 

major coordinació entre diferents administracions i una revisió en profundi tat de la 

normativa existent. 

 
 


