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La Cambra considera els pressupostos de la
Generalitat “durs, però creïbles i realistes”
La Cambra dóna suport als pressupostos de la Generalitat, i demana al nou Govern
de l’Estat un canvi d’actitud en la corresponsabilització del dèficit de la Generalitat
La Cambra valora positivament l’augment de recursos destinats a les polítiques
d’internacionalització, R+D+I i crèdit oficial a través de l’Institut Català de Finances
Per primera vegada a la història, des de 2011 es redueixen el nombre d’entitats
públiques i les dotacions de personal

El Govern de la Generalitat ha plantejat un escenari econòmic realista, amb un creixement del
PIB català del 0,8%, i un compromís creïble de reducció del dèficit, fins a l’1,3% del PIB.
La credibilitat del Govern amb el principi d’austeritat queda palès el 2011 atès què les
dades d’execució fins al setembre mostren que s’està complint l’objectiu de reducció de la
despesa d’un 10% pressupostat per a aquest any.
La principal característica dels Pressupostos de 2012 és que reparteixen l’esforç de
l’ajustament entre els ingressos, que augmenten un 9,1%, i les despeses, que disminueixen un
5,5% (excloent les partides compromeses de pagament d’interessos i de finançament
d’inversions fetes en el passat). Durant el 2011, en canvi, l’ajust es va fer únicament per la via
de la despesa.
La Cambra destaca positivament l’augment de recursos en el foment de
l’activitat productiva
És important destacar que el procés d’ajustament, que es va iniciar en els pressupostos de
2011 i es completarà en els de 2012, és global i generalitzat, afectant a tots els
departaments de la Generalitat. En aquests dos anys, tots els departaments hauran retallat el
seu pressupost més d’un 20% acumulat. Només Salut, Sanitat, Benestar, Interior i Justícia,
l’hauran reduït una mica menys, a l’entorn d’un 12%.
Per polítiques de despesa, la Cambra valora positivament que el 2012 la despesa en R+D+I
augmenti un 10% i la despesa en desenvolupament empresarial un 26%. En aquesta
última, destaca la política d’Internacionalització i foment del comerç exterior a la qual es
destinaran 43 milions d’euros, quasi quatre vegades més que en el Pressupost de 2011.
La política de crèdit oficial a través de l’ICF també augmenta la seva dotació en un 21,6%.
La política d’infraestructures experimenta un creixement però ho fa perquè s’inclou el pagament
de les inversions fetes en el passat i finançades amb mecanismes extrapressupostaris, una
partida que augmenta en 500 milions d’euros el 2012, absorbint el 65% del pressupost total del
departament de Territori. Si no tenim en compte aquesta despesa, la inversió pública cau fins
a nivells de fa 10 anys.
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La Cambra encoratja al Govern a seguir avançant en el difícil objectiu de
simplificar l’entramat institucional
La Cambra valora positivament que, primera vegada a la història de la Generalitat, des de 2011
s’observi un canvi de tendència en el nombre d’empleats públics i en el d’entitats i organismes
depenents.
En aquests dos anys, el nombre d’empleats s’haurà reduït en 1.700 persones (pràcticament la
meitat el 2011 i l’altra meitat el 2012), la majoria dels quals són laborals (1.100). Cal destacar
que el nombre d’alts càrrecs i eventuals es redueix un 27,8% en dos anys (gairebé 200 menys).
Per altra banda, el nombre d’entitats participades majoritàriament per la Generalitat passarà de
240 el 2011 a 228 el 2012. Per tant, l’entramat institucional es redueix en 12 entitats i s’està
tramitant la fusió o supressió de 23 més. La Cambra encoratja al Govern a continuar avançant
per assolir l’objectiu que es va fixar a l’inici de la legislatura de reduir un mínim del 20-25% el
nombre d’entitats l’any 2014.

La Cambra demana al nou Govern de l’Estat un canvi d’actitud en la
corresponsabilització del dèficit de la Generalitat
El Pressupost de 2012 preveu augmentar els ingressos en 1.600 milions d’euros amb mesures
fiscals, pujades de taxes i venda de patrimoni. Algunes mesures tenen només justificació
temporal per la greu situació de les finances públiques, com és la recuperació de l’impost de
patrimoni, i d’altres, com és la utilització del copagament com a instrument moderador de la
demanda i la venda de patrimoni, la Cambra ja s’havia mostrat favorable. L’augment de taxes
tindrà un impacte molt reduït en el conjunt de l’economia (només es preveu recaptar 4 milions
d’euros més per aquesta via).
Cal tenir en compte que el fet que la Generalitat no recapti tots els impostos que paguen els
ciutadans de Catalunya ni tingui capacitat normativa plena sobre aquests tributs, limita molt el
marge de maniobra de la seva política fiscal com a mecanisme de control del dèficit.
La Cambra dóna suport a uns pressupostos que busquen la corresponsabilitat de tots els
agents en l’esforç de compliment del dèficit. És a dir, demanen un esforç als treballadors
públics, a les empreses, als ciutadans a través de l’augment de taxes, i finalment, al Govern de
l’Estat, amb el compliment dels seus compromisos.
Però, malauradament, l’any 2011 l’Estat no ha complert amb la seva part de
corresponsabilitat atès que ha deixat de pagar els 745 milions de la Disposició
addicional 3ª de l’Estatut i els 1.500 milions d’euros del Fons de Competitivitat.
Com ja vam dir en roda de premsa al novembre, l’Estat està centrifugant el dèficit cap a les
comunitats autònomes i això està dificultat el compliment de l’objectiu de dèficit de la
Generalitat de Catalunya, a la vegada que està ocasionant greus tensions de tresoreria per les
majors dificultats d’accés als mercats financers d’aquesta administració.

