
• La Llei  16/2015 i el seu impacte per facilitar 
l’activitat econòmica

• La FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE)

Barcelona, 20  de setembre del 2017
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• Les empreses són el motor per 

crear riquesa i cohesió social

• No son “sospitoses”: 

relació de confiança

• Són responsables 

El govern els 
vol aplanar el 
camí

Visió



Les càrregues administratives ...
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... han de permetre l’Administració 
garantir que l’actuació de les 
empreses no va en contra de 
l’interès general

... han de ser mínimes i

... tan sols han d’existir si 
porten a la garantia de 
l’interès general
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Confiança

Càrregues 
mínimes

Mecanismes
alternatius

Visió
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Nou model de relació 
entre empreses i administració 

Les PIME al centre de 
l'escenari de les polítiques 
públiques

� Canvi cultural intern en 

l’organització

� Canvi del marc normatiu 

� Canvi tecnològic

La FUE com a motor de millora de la 

legislació per a les PIMES

Visió
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Què hem fet fins ara?

1. Implantar la FUE
per a fer realitat el nou model de relació amb les empreses

� Pla FUE 2011-2014

� Pla FUE 2015-2017

2. Implicar
a totes les administracions catalanes

a través d'un nou marc jurídic: la Llei 16/2015 de Simplificació administrativa

3. Facilitar els instruments necessaris
a totes les administracions per dur a terme aquest canvi:

• Canal Empresa, el portal electrònic únic per a les empreses

• Cerca Guiada de Tràmits

Acció



Acció 1:  Implantar la FUE

Acció



Integració 
de serveis

Multiadministració

Multicanal
Celeritat

i eficiència

Tramitació 
unificada

la Finestreta Única Empresarial...  de l’empresari

En xarxa

espai físic o virtual on l’empresa  té a l’abast els serveis i tramitacions 

necessàries per desenvolupar la seva activitat, durant tot el cicle de vida,  

sense tenir en compte els que l'administració és responsable.

Acció 1: FUE
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FUE: Catàleg de tràmits Acció 1: FUE



Evolució del nombre i del tipus de tràmits

FUE: Resultats 2016 Acció 1: FUE



Implantació de la FUE al territori

17

930

Juliol de 2015 Setembre de 2017

Ajuntaments

FUE 915

12

No FUE

Municipis FUE

No FUE

Municipis FUE

En curs

No FUE

En curs

20

Resultats Acció 1 FUE



FUE 915 97% 5.279.205 70%

En procés 11 1% 489.137 6%

No FUE 21 2% 1.753.225 24%

Total 947 7.508.106

96%

4%

98%

2%

Ajuntaments

FUE i en procés

No FUE

Nov
2016

Setem

2017

Resultats: setembre 2017 Acció 1 FUE

76%

24%

76%

24%

Població afectada

Nov
2016

Setem

2017



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

Catalunya (llei 16/2015, de 21 de juliol)

Acció 2: Implicar a totes les administracions catalanes



75%

que ocupen a més de 
1.455.000 persones

més de 435.000 empreses

de l’activitat 

econòmica 

Resta d’activitats

Construcció

Serveis administratius

Serveis personals

Hosteleria i restauració

Comerç

Característiques Acció 2: Llei 16



� Impulsar un model de confiança entre

empreses i Administració.

� 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.

Objectius Acció 2: Llei 16



1. Orientada a l’empresari.

2. Regula transversalment el marc d’intervenció

de les activitats econòmiques.

3. Desenvolupa el model de la Finestreta Única
Empresarial.

4. Estableix règims d’intervenció de Declaració

responsable i Comunicació prèvia per les

activitats amb menys risc, que són les més

habituals a Catalunya.

Característiques Acció 2: Llei 16



� Transparència es pot saber per endavant 

quins requisits i tràmits se’ls aplica en cada cas

� Mínima intervenció La comunicació 

prèvia o declaració responsable com a règims 

generals d’intervenció

� Estandardització els tràmits per obrir un 

establiment són iguals a tots els municipis de 

Catalunya

Característiques Acció 2: Llei 16



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

Impacte Acció 2: Llei 16



Adequa els règims d’intervenció al risc de l’activitat

Característiques Acció 2: Llei 16



Annex I i annex II

Característiques Acció 2: Llei 16



• Canal Empresa

• Cerca guiada de tràmits

Acció 3:  Facilitar els instruments necessaris a 
totes les administracions per dur a terme 
aquests canvis 

Acció


