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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
ACORD GOV/147/2020, de 17 de novembre, de creació del Grup de treball per agilitar els tràmits
administratius que afecten les activitats econòmiques amb impacte.
L'article 152 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, sobre Planificació, ordenació i promoció de l'activitat
econòmica, estableix que correspon a la Generalitat la competència per a la promoció de l'activitat econòmica.
Les empreses, els autònoms i els professionals són el motor de l'economia, creen riquesa i llocs de treball, i
han de tenir un reconeixement i un entorn favorable per poder desenvolupar la seva activitat.
La pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha generat una greu crisi econòmica que afecta tots els
sectors d'activitat i tota mena d'empresa, i sobretot els i les més vulnerables, com són els autònoms i les
microempreses i les i els professionals.
La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, va suspendre els terminis relatius a
la tramitació dels procediments administratius. Aquesta suspensió va quedar sense efecte el 1 de juny passat,
d'acord amb l'article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig.
La suspensió dels terminis esmentada ha comportat, en el cas de l'inici de les activitats econòmiques, un
endarreriment en l'atorgament de permisos, llicències i autoritzacions i, per tant, un retard en la seva posada
en marxa.
La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, ha permès la implantació de la Finestreta
Única Empresarial (FUE) com a punt de referència de les persones emprenedores, empresàries i intermediàries
en la seva relació amb l'Administració. La FUE incorpora tots els tràmits i els serveis que s'han de dur a terme
per exercir l'activitat empresarial al llarg de tot el seu cicle, amb independència de quina sigui l'Administració
responsable de la gestió; ha estat el motor de canvi del model tradicional de relació entre les empreses i
l'Administració; ha facilitat l'activitat econòmica; ha fomentat la lliure competència, i ha dipositat la confiança
en les persones empresàries.
La Llei 16/2015, del 21 de juliol, també preveu la creació de la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat
Econòmica, que té com a objecte impulsar el control, l'avaluació i la simplificació dels tràmits administratius
que afecten l'activitat econòmica, evitar-ne les possibles contradiccions i identificar millores per incorporar-les
a la intervenció administrativa.
La Comissió està formada per representants de l'Administració de la Generalitat i de l'Administració local i
compta amb un Consell Assessor integrat per persones designades per les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives a Catalunya, les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació i per una
representació dels col·legis professionals.
L'organització, el règim de funcionament i la composició de la Comissió i del Consell Assessor els determina el
Decret 225/2018, de 16 d'octubre, pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i
el seu Consell Assessor, que a l'article 4.2 estableix que la Comissió pot constituir grups de treball per tal de
tractar en profunditat els temes que se li encomanin.
A proposta del conseller d'Empresa i Coneixement, el Govern

Acorda:

-1 Es crea el Grup de treball per agilitar els tràmits administratius que afecten les activitats econòmiques amb
impacte, en el marc de la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica.
1.1 Aquest Grup de treball estarà adscrit al Departament d'Empresa i Coneixement, que li prestarà el suport
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material i tècnic.
1.2 El Grup de treball el presidirà el conseller del Departament d'Empresa i Coneixement i estarà format per
representants dels organismes següents:
a) Per part de la Generalitat:
1 representant del departament competent en matèria d'empresa.
1 representant del departament competent en matèria de treball autònom.
1 representant del departament competent en matèria de coordinació interdepartamental.
1 representant del departament competent en matèria de promoció econòmica i de la competència.
1 representant del departament competent en matèria d'urbanisme.
1 representant del departament en matèria de medi ambient.
1 representant del departament competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis.
1 representant del departament competent en matèria d'Administració digital i de processos administratius de
l'Administració i del seu sector públic.
1 representant del departament competent en matèria de transparència.
b) Per part l'Administració local:
1 representant per cada una de les 4 diputacions provincials catalanes.
1 representant de l'Associació Catalana de Municipis.
1 representant de la Federació de Municipis de Catalunya.
c) Per part dels agents socials:
1 representant del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.
1 representant de Pimec, micro, petita i mitjana empresa de Catalunya.
1 representant de Foment del Treball Nacional.
1 representant de la CECOT.
1 representant del Col·legi d'Enginyers de Catalunya.
Un màxim de 5 representants dels col·legis professionals de Catalunya.
d) La persona titular de la gerència de l'Oficina de Gestió Empresarial exercirà les funcions de la Secretaria.
1.3 L'objectiu d'aquest Grup de treball és optimitzar el temps de finalització dels procediments, de la
competència de les diferents administracions públiques, de concessió de permisos, llicències i autoritzacions per
a l'exercici d'una activitat econòmica, quan aquests terminis siguin especialment llargs.
El Grup de treball ha d'identificar els procediments amb una incidència elevada sobre l'activitat econòmica i que
tinguin un termini llarg de tramitació, i ha de proposar les actuacions organitzatives, tecnològiques o jurídiques
que consideri necessàries per reduir els terminis.
1.4 Pel que fa al funcionament de les reunions del Grup de treball en cas d'absència per malaltia o per
qualsevol altra causa justificada de la persona que n'exerceix la presidència, la substituirà la persona titular de
la Secretaria General del Departament d'Empresa i Coneixement.
El Grup de Treball, en tot allò que no prevegi aquest Acord, es regeix per la normativa general que regula els
òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
1.5 L'assistència a les sessions del Grup de treball no genera cap dret econòmic a les persones membres, que
tampoc percebran cap remuneració en concepte de dietes ni indemnitzacions d'assistència.
1.6 El Grup de Treball ha de desenvolupar les tasques encomanades en un termini màxim de 6 mesos, sens
perjudici que es pugui prorrogar la seva durada.
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-2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de novembre de 2020

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

Meritxell Budó Pla
Consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Per assignació de funcions (Acta del Govern del 17 de novembre de 2020)
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