
Referència del Consell de Ministres 

dijous, 14 d'agost de 2008 

 Administracions Públiques 

• ACORD pel qual s'aproven mesures a curt termini per reduir càrregues 
administratives. 

REDUÏDES LES CÀRREGUES ADMINISTRATIVES EN SETANTA 
PROCEDIMENTS PER IMPULSAR L'ACTIVITAT ECONÒMICA 

• Corresponen a sis ministeris i constitueixen el segon paquet de 
mesures adoptat per l'Executiu en el marc del Pla de Reducció de 
Càrregues Administratives i Millora de la Regulació. 

• L'acord persegueix augmentar la productivitat i la competitivitat de les 
empreses espanyoles. 

El Consell de Ministres ha aprovat un Acord per reduir les càrregues 
administratives en setanta procediments amb la finalitat de contribuir a 
incrementar la competitivitat i la productivitat de les empreses espanyoles. 

Amb l'aprovació d'aquestes mesures el Govern prossegueix l'aplicació i el 
desplegament del Pla de Reducció de Càrregues Administratives i de Millora 
de la Regulació, acordat pel Consell de Ministres el passat 20 de juny. 

El Pla persegueix reduir en un 30 per 100 en l'horitzó de 2012 les càrregues 
derivades de la normativa vigent que afecten les empreses, especialment a 
les pimes, superant el 25 per 100 fixat per la Unió Europea. Així mateix, 
busca minimitzar les càrregues administratives sobre les empreses en la 
nova normativa que s'aprovi a partir de l'1 de gener de 2009. 

El Govern, en el marc d'aquest Pla, va aprovar les primeres mesures per 
reduir les càrregues administratives en onze procediments a la reunió del 
Consell de Ministres del passat 27 de juny. 



Setanta noves mesures de sis ministeris 

Les setanta noves mesures acordades avui pel Consell de Ministres 
corresponen als departaments d'Economia i Hisenda (36), Interior (6), Indústria, 
Turisme i Comerç (17), Treball i Immigració (2), Sanitat i Consum (2) i Ciència i 
Innovació (7). Aquestes noves iniciatives serviran per reduir a curt termini les 
càrregues administratives que afecten l'activitat empresarial. A més, algunes 
d'aquestes mesures facilitaran significativament la realització de diversos tràmits 
administratius als ciutadans. 

Aquestes mesures, algunes de les quals ja seran efectives aquest mateix any, 
inclouen la supressió d'alguns procediments, l'establiment de canals telemàtics, 
la reducció de terminis i la unificació d'alguns registres, entre altres iniciatives. 
(Totes les mesures per reduir les càrregues en els setanta procediments 
s'inclouen en l'annex.) 

Entre les mesures aprovades avui cal destacar, entre altres: 

• la possibilitat de designar un domicili electrònic diferent del fiscal a 
l'efecte de notificacions en matèria tributària, fins i tot per als 
procediments d'ofici, 

• l'ampliació dels procediments i tràmits relacionats amb l’Agència 
Tributària que poden resoldre's amb cita prèvia concertada, 

• l'opció de presentar per via electrònica les consultes adreçades a la 
Direcció General de Tributs, 

• la possibilitat d’efectuar la transferència de vehicles per via telemàtica a 
través de centres gestors, 

• la facultat que els centres de Reconeixement de Conductors remetin 
telemàticament a la Direcció General de Trànsit la certificació mèdica 
exigida als conductors perquè puguin obtenir o renovar a l'acte el seu 
permís de conduir, 

• l'opció de realitzar el pagament de sancions de trànsit a través d'Internet, 
telèfon mòbil i telèfon fix, 

• la notificació telemàtica de l'obligació del pagament i liquidació 
automàtica de la taxa de telecomunicacions,



• la millora de l'accés electrònic de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social als registres i bases de dades d'organismes públics per a la 
verificació de la identitat i el compliment dels requisits per a la inscripció 
d'empreses amb l'objectiu de no demanar a aquestes documents que ja 
són en poder d'altres departaments de l'Administració. 

Seguiment de l'impacte econòmic del pla 

El Consell de Ministres també ha aprovat encarregar al Ministeri 
d'Administracions Públiques, en col·laboració amb la resta de departaments 
competents per raó de la matèria, el mesurament de l'impacte econòmic que 
sobre les empreses produirà la reducció de les càrregues, aplicant la 
metodologia del Model de Costos Estàndard (SMC). 

En aquest sentit, s'ha decidit designar els subsecretaris de cada Ministeri com a 
punts de contacte, a l'efecte de coordinar i seguir les mesures adoptades i 
d'aplicar el Model de Costos Estàndard. 

A més, el Ministeri d'Administracions Públiques, en col·laboració amb la resta de 
departaments implicats, elaborarà un informe semestral de totes les mesures 
adoptades en el marc d'aquest Pla i del seu impacte econòmic, que serà 
presentat al Consell de Ministres. 

CÀRREGUES ADMINISTRATIVES REDUÏDES O ELIMINADES 

MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 

AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA: 

(...) 

5. Establiment de contactes directes amb els consells d'administració 
de les grans empreses i creació d'un fòrum d'empreses per debatre els 
temes que més puguin interessar a aquesta mena de contribuents. Juny 
de 2009. 

Aquests contactes amb els grans contribuents es podrien dur a terme per 
estudiar, per exemple, la reducció de les càrregues administratives associades 
al compliment dels requeriments d'informació. 
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