
Novetats introduïdes per la 
 

Llei de simplificació de 
l’activitat administrativa  
de l’Administració de la Generalitat 
 i dels Governs Locals de Catalunya 



Objectiu de la Llei 

• Establir els principis i criteris per a  

facilitar l’activitat econòmica 
 

•  Reduir les barreres administratives  
 

• Coordinar i millorar les relacions entre les 

administracions públiques per a fer efectiu el 
DRET d’accedir d’una forma fàcil a una 
activitat econòmica 



1. Orientada a l’empresari 
 
2. Regula transversalment el marc d’intervenció de 

les activitats econòmiques 
 
3. Afecta a l’inici o modificació de les  

 activitats amb menys risc,  
 que són les més habituals a Catalunya 
 
 

 

Característiques 



 

• Impulsa un model de relació de confiança entre 
les empreses i l’Administració 

• Té en compte les necessitats de les empreses, 
que demanen  

• una visió global de l’Administració 

• reducció de les barreres administratives 

  

1. Orientació a l’empresari 

Característiques 



2. Marc d’actuació transversal 

Estableix uns principis d’actuació generals  

als quals s’hauran d’adaptar totes les normatives que 
impacten sobre l’activitat econòmica. 

• Llibertat 

• Mínima intervenció 

• Impuls de mecanismes alternatius 

• Responsabilitat dels empresaris i professionals 

• Estandardització de requisits per a una mateixa activitat 

• Facilitar les relacions  entre empreses i administracions 
públiques 

Característiques 



Estableix que els  règims generals d’intervenció administrativa 
per a les activitats econòmiques són: 

 

 

 
Declaració responsable Comunicació prèvia 

Si es vol establir una intervenció prèvia: 

• S’ha de justificar l’interès general a protegir i ha de ser proporcional amb  el 
règim d’intervenció. 

• Només es pot exigir l’obtenció d’una ÚNICA Llicència entre les 
diferents administracions. 

 

 

2. Marc d’actuació transversal 

Característiques 



Verificació de compliment de requisits,  
procediment d’esmenes i sancions: 

2. Marc d’actuació transversal 

Característiques 

• Control proporcionat, no discriminatori, transparent i objectiu 

• Plans anuals d’inspecció i control 

• Designació d’una persona responsable del procediment de verificació 

• Si hi ha defectes, s’inicia un procediment d’esmenes (durada màxima de 2 

mesos) que no comporta la suspensió de l’activitat si no hi ha risc. 

• En falsedat o inexactitud de dades i  afectació sobre la salut, el medi 
ambient o la seguretat, sancions de 6.000€ a 20.000€. 



• Impuls de mecanismes alternatius a la intervenció 
administrativa (si hi ha  riscos directes sobre la salut o seguretat de les 

persones,  les activitats han d’estar assegurades). 

 

• Mecanismes d’informació: qualsevol obstacle o incompliment pot ser 

comunicat per persones, organitzacions, associacions, col·legis professionals o 
corporacions públiques, a través del Canal Empresa. 

 

• Mecanismes de col·laboració entre administracions públiques, 

especialment pels temes d’inspecció, control i sanció, i a través de convenis.  

2. Marc d’actuació transversal 

Característiques 

Mecanismes 



Modificació de la Llei de règim jurídic i de procediment de les AAPP (26/2010) 

2. Marc d’actuació transversal 

Característiques 

• Cartes de serveis: Les DG les han d’elaborar per a cada servei finalista. 

Avaluació → cada 2 anys  

Actualització → cada 5 anys 
 

• Informes: es regulen com han de ser, terminis, simultaneïtat i continuïtat del 
procediment. L’emissió → 10 dies 

 

• Convenis i protocols: publicació al DOGC i al web del Registre de convenis i ser 
accessibles (transparència) 
 

• Identificació i autenticació dels ciutadans per accedir a la signatura electrònica no 
avançada:  regula que han de ser solucions interoperables  i compatibles;  la validesa dels 

sistemes a la Generalitat;  la verificació, etc. 
 

• Desplegament reglamentari de les lleis → 6 mesos, si no es diu el contrari 



  Són les majoritàries a 
Catalunya 

La Llei incideix en les activitats que es caracteritzen per ser  

Innòcues o de baix risc  
sobre la seguretat de les persones i dels béns 
i sobre el medi ambient 
 

3. Regulació de les activitats de menys risc 

Característiques 



3. Activitats de menys risc 

hostaleria i restauració 

Característiques 

51 % de la població ocupada a Catalunya  

 

75% 
de l’activitat 
econòmica i que 
ocupen a més de 
1.455.000 persones,  

La nova Llei facilitarà l’inici d’activitat en 

més de 435.000 empreses que suposen el 



3. Activitats de menys risc: Detall 

Característiques 

Sector d'activitat
Nombre 

empreses

%sobre 

total

Estimació 

nombre 

treballadors

    41 Construcció d' edificis 42.758 7,4% 91.027

    42 Enginyeria civil 2.138 0,4% 13.236

    43 Activitats de construcció especialitzada 32.265 5,6% 90.360

    46 Comerç a l 'engròs i  intermediaris de comerç. Excepte vehicles a motor i  motocicletes43.544 7,5% 214.004

    47 Comerç al detall, excepte vehicles a motor i  motocicletes 75.983 13,1% 247.143

    494 Transport de mercaderies per carreteres i  serveis de mudances 22.575 3,9% 49.497

    53 Activitats postals i  de correus 1.203 0,2% 8.917

    55 Serveis d'allotjament 3.940 0,7% 42.736

    56 Serveis de menjars i  begudes 40.145 6,9% 161.703

    58 Edició 2.207 0,4% 14.055

    59 Activitats cinematogràfiques, de video i de programes de TV, gravació de so i edició musical1.536 0,3% 12.006

    62 Programació, consultoria i  altres activitats relacionades amb la informàtica 6.699 1,2% 31.916

    63 Serveis d'informació 926 0,2% 3.882

    68 Activitats immobiliaries 33.944 5,8% 53.565

    69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 25.786 4,4% 56.620

    70 Activitats de les seus centrals, activitats de consultoria de gestió empresarial 3.152 0,5% 12.272

    71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assaigs i  anàlisi tècnics 22.354 3,8% 65.427

    73 Publicitat i  estudis de mercat 7.811 1,3% 37.302

    74 Altres activitats professionals, científiques i  tècniques 9.894 1,7% 15.116

    77 Activitats de lloguer 3.719 0,6% 9.472

    78 Activitats relacionades amb l'ocupació 1.025 0,2% 34.551

    82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 19.304 3,3% 81.532

    91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.268 0,2% 6.004

    931 Activitats esportives 3.250 0,6% 26.802

    94 Activitats associatives 5.236 0,9% 29.301

    95 Reparació d'ordinadors, efectes personals i  articles d'ús domèstic 4.592 0,8% 9.235

    96 Altres serveis personals 18.006 3,1% 38.090

TOTAL empreses afectades per APL 435.260 74,9% 1.455.765

TOTAL EMPRESES CATALUNYA 580.804

Font: Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas. Datos de empresas Any 2013

la Llei 



 
 

 

és a dir, del lloc físic on se situa 
l’establiment de l’empresa  

  Aquests tràmits són  
competència municipal 

Aquesta Llei incideix  
en el tràmits de posada  
en funcionament   
i canvis posteriors  
relacionats amb la 

ubicació del  
negoci 

A què afecta 



A què afecta 

Situació actual 

Cada municipi,  
a través de les seves ordenances  

estableix règims 
d’intervenció 

diferents 
... per a regular la 

mateixa activitat 

  



La Llei vol corregir aquesta situació establint uns 
règims d’intervenció  

• que s’aplicaran en tot el territori  

• per a un seguit d’activitats  

• i en funció del  

 compliment d’uns  

  paràmetres objectius 

  

A què afecta 

“futur” 



Què elimina? 

En general 

1. Elimina la llicència urbanística   
d’un conjunt d’actuacions de construcció i reforma que no requereixen projecte,  
canvis d’ús, construcció de murs o tanques, instal·lació de cartells, etc. 

 

2. Modifica els annexos de la LPCA en reduir activitats afectades per la llei 

ambiental: les bugaderies industrials fins a 750 m2 i les no industrials de 
qualsevol superfície, centres de diagnosi per la imatge, etc. 

 

3. S’eliminaran duplicitats en les demandes d’informació a l’empresa 

per part de les diverses administracions 

 



Què elimina? 

• Informes de compatibilitat urbanística   

• Autorització per abocament d’aigües sempre 

que estiguin connectades a un sistema públic de sanejament. 

• Tràmits a realitzar 

 

Per a les activitats de menys risc 

Únic tràmit servirà per a fer: 

– la comunicació de les obres  

– la comunicació prèvia d’inici de l’activitat 
 



Per a les empreses la Llei aporta 
 

Una visió integral de l’activitat econòmica, 
relacionada amb: 
 

• normativa d’incendis 

•  Aspectes mediambientals 
 de competència municipal  

• abocaments d’aigües  

• i compatibilitat urbanística 

Què aporta 



• Estandardització  
els tràmits per obrir un establiment seran 
iguals a tots els municipis de Catalunya 

 

• Transparència  
podran saber per endavant quins requisits i 
tràmits se’ls aplica 

 

Què aporta 

Per a les empreses la Llei aporta 



• menys costos administratius per a les empreses 

• són de finalització immediata: no cal esperar 
resposta de l’Administració  

• l’empresa pot iniciar la seva activitat en el mateix 

moment que la comunica 

 

Què aporta 

Per a les empreses la Llei aporta 

Mínima intervenció possible (comunicació prèvia 
o declaració responsable) que suposen: 



La Llei preveu instruments d’impuls a l’activitat 
econòmica: 
 

1. La Finestreta Única Empresarial 

2. El portal electrònic únic per a les empreses 

(Canal Empresa) 

3. Comissió per a la facilitació de l’activitat 
econòmica 

 
 

 

Instruments 



 

L’espai físic o virtual des d’on fer totes les 
gestions necessàries per desenvolupar la seva 
activitat, amb independència de 
l’Administració responsable. 

 

Instruments 

Finestreta Única Empresarial 

La FUE s’estén a tot el territori 



El procés de simplificació de l’accés a l’activitat econòmica es 
va iniciar al 2011 amb el  
Pla de la Finestreta Única Empresarial  

Per aconseguir que els empresaris tinguin disponible una 
veritable finestreta única és cabdal aconseguir  

la implicació del món local 
 

La Llei determina l’obligatorietat que tots els ajuntaments 
s’adhereixin a la FUE en el termini de 6 mesos / 1 any 

Instruments 

Finestreta Única Empresarial 



Instruments 

Finestreta Única Empresarial: Resultats 



Instruments 

Finestreta Única Empresarial: Resultats 



Instruments 

Finestreta Única Empresarial: Nou Pla 

• Aprofundir en el canvi de model de la relació 
entre les empreses i l’Administració 

• Consolidar i incrementar el catàleg de 
tràmits de la FUE 

• Implantar la FUE al món local 

• Consolidar i promoure el Canal Empresa 

• Donar a conèixer el model de relació entre 
empreses i administració 



En 2 anys s’han fet  
991.652 

 tràmits electrònics 
a través del portal 

Instruments 

Portal electrònic per les empreses 

Juny 2013 a juny 2015 

1.068.500   visites web 

5.188.000   pàgines vistes 

 

24.151 
Personalitzacions  a 
“La meva carpeta”  

48.272 

27.910 28.865 28.411 
30.506 

24.933 25.210 23.502 

5.032 4.958 4.147 4.350 
7.332 

14.535 
17.608 16.122 
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 Canal Empresa La meva carpeta



Instruments 

Portal electrònic per les empreses: futur 

• Impulsar la federació de carpetes de l’empresa entre les 
diferents administracions 

• Incorporar noves funcionalitats: 

• per a les persones intermediàries (B2B, tramitació 
massiva) 

• Impulsar la Cerca guiada de Tràmits a CE com a eina 
d’ajut als emprenedors i millorar les funcionalitats per tal 
de simplificar la cerca 

• Incorporar les dades dels establiments i dels registres per 
subministrar a les empreses la informació que, sobre elles, es 
troba en poder de l'Administració 



Instruments 

Comissió per a la facilitació de l’activitat 
econòmica 

Objectiu 

impulsar les mesures previstes per la Llei i avaluar-ne el 
compliment 

 Composició 

Generalitat i administració local 

Consell assessor 

format per representants d’organitzacions empresarials, sindicals, 
cambres de comerç i col·legis professionals 
 

S’ha de desplegar per Decret 

 

 

 



Entrada en vigor de la Llei 

• En general, als 20 dies de la publicació, per tant, els règims d’intervenció 

de les activitats innòcues o de baix risc són d’aplicació en aquest termini. 

 
 

• L’adhesió a la FUE dels ajuntaments i el portal de serveis a les 

empreses als: 

• 6 mesos → ajuntaments que emprin la solució estàndard i  

• 1 any  →  ajuntaments amb solucions pròpies 

 
 

• Dates límit: 

• 1 any per adaptar les normatives que contradiguin el que preveu la Llei. 

• 6 mesos per aprovar un reglament que identifiqui les dades comunes que 
afectin l’activitat econòmica. 



Impacte 

Quins estalvis potencials es preveuen? 

  complexitat  de la  
intervenció administrativa 

temps 

cost 

 

Com es transformen aquests beneficis en euros o reducció de temps?  
 

Doncs utilitzant la metodologia que proposa l’Oficina de Govern en la seva  

Guia de Bones Pràctiques per a l’elaboració i la revisió de normativa amb  

incidència en l’activitat econòmica.  

Totes aquestes mesures implicaran: 

• una reducció en el nombre de tràmits a realitzar,  

• una major transparència i simplicitat en els 
procediments,  

• així com un menor temps per poder iniciar 
l’activitat.   

 



  
Cost inicial (€) Cost Llei (€) estalvi (€)/ any 

Empreses 

sobre el total 

Establiments comercials 13.250.352 833.828 12.416.524 21% 

Serveis personals 2.681.936 190.499 2.491.437 6% 

Establiments ús administratiu 37.691.465 2.343.691 35.347.774 24% 

Restauració 6.597.714 787.398 5.810.317 7% 

Transport 626.075 37.598 588.477 4% 

Construcció 12.516.977 769.643 11.747.334 13% 

TOTAL 73.364.520 4.962.656 68.401.863   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DIRCE 2013 i Guia Bones Pràctiques Oficina de Govern 

Estalvi Llei per grup d’activitat 

Impacte 

Quins estalvis potencials es preveuen? 



Impacte 

Quins estalvis potencials es preveuen? 



Moltes gràcies per la 
vostra atenció! 

 

 
 

Us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant les bústies 
de Canal Empresa  

canalempresa/gencat.cat 

Equip de comunicació CanalEmpresa 

@empresacat 

facebook.com/empresacat 


