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El Govern posa en marxa un registre telemàtic per 
acreditar les empreses contractistes i subcontractistes 
de la construcció 
 

• El període d’inscripció al nou registre comença el proper dimarts 
13 de maig  

 
• A partir del 26 d’agost totes les empreses que operen al sector de 

la construcció a Catalunya hauran d’estar registrades per poder 
treballar 

 
• Es calcula que es registraran unes 80.000 empreses 

 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret que regula la creació del Registre 
d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA), on han de figurar totes les 
empreses que vulguin operar en el sector de la construcció, ja sigui com a 
contractistes o com a subcontractistes. El procés d’inscripció s’obrirà el proper 
dimarts 13 de maig, i a partir del 26 d’agost serà obligatori per a totes les 
empreses que treballin en una obra figurar al REA. La previsió del 
Departament de Treball és que a Catalunya es registrin unes 80.000 
empreses. 
 
Catalunya és la primera comunitat autònoma que ha apostat per fer aquest 
registre totalment telemàtic, és a dir, que les empreses hauran de fer tots els 
tràmits a través d’un lloc web integrat a la pàgina del Departament, on podran 
anar introduint tota la informació i els documents –en format electrònic- que 
se’ls requereixi per poder-les registrar. 
 
L’objectiu d’aquest registre és que totes les empreses que operen al sector –
constructores, però també empreses de serralleria, enrajoladores, de pintura, 
instal·ladores de tota mena, etcètera- demostrin que reuneixen les condicions 
que estableix l’esmentada llei. Cal dir que els autònoms que no tinguin 
treballadors per compte aliè i els promotors que no siguin contractistes no 
s’han de registrar.   
 
La creació del Registre d’Empreses Acreditades per a la Subcontractació és 
una de les obligacions que emanen de la Llei reguladora de la subcontractació 
aprovada el 2006.  
 
Reduir els accidents i la precarietat 
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El Registre, i en general la Llei reguladora de la subcontractació, volen 
garantir que totes les empreses que treballen al sector de la construcció 
compten amb mitjans humans i materials per fer la seva feina, amb la intenció 
d’eradicar del mercat aquelles que contracten personal però no són veritables 
empreses. 
 
També busca assegurar que totes les empreses que intervenen en una obra 
han format els seus treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals i 
tenen una organització preventiva. Cal tenir en compte que els índexs 
d’incidència de la sinistralitat laboral a la construcció doblen els dels altres 
sectors econòmics. 
 
La Llei reguladora de la subcontractació també estableix que les empreses 
que participin en una obra de construcció han de tenir un percentatge mínim 
de treballadors amb contracte indefinit. Actualment, i fins al proper 19 
d’octubre, les empreses han de tenir com a mínim un 10% de treballadors 
fixos; del 20 d’octubre d’enguany al 19 d’abril de 2010 aquest percentatge 
haurà de ser de com a mínim el 20%; i a partir del 20 d’abril de 2010 totes les 
empreses que participin en una obra hauran de tenir un 30% de la plantilla 
amb contracte indefinit. 
 
En resum, l’objectiu de la Llei reguladora de la subcontractació és reduir la 
sinistralitat laboral a la construcció i millorar la qualitat de l’ocupació de les 
persones i de les empreses que operen al sector. 
 
Regular el sector de la construcció 
 
Les empreses que vulguin treballar com a contractistes o subcontractistes en 
obres de construcció hauran de reunir els requisits següents: 
 

1. Tenir una organització productiva pròpia, és a dir, comptar amb mitjans 
materials i personals adequats i utilitzar-los per a l’exercici de l’activitat 
contractada. 

 
2. Assumir els riscos, les obligacions i les responsabilitats que es poden 

derivar de les seves actuacions. 
 

3. Exercir de forma directa l’organització i la direcció de la feina 
desenvolupada pels seus treballadors a l’obra. 

 
4. Acreditar que disposen de recursos humans –tant a nivell productiu 

com de direcció- amb la deguda formació en prevenció de riscos 
laborals, així com d’una organització preventiva adequada. 
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5. Estar inscrites al Registre d’Empreses Acreditades per a la 
Subcontractació.  

 
La inscripció al Registre d’Empreses Acreditades tindrà una validesa de tres 
anys, passats els quals s’haurà de renovar. 
 
Reduir paper i desplaçaments 
 
L’aposta de la Generalitat per crear un registre telemàtic permetrà que les 
empreses o els seus gestors puguin aportar els documents des de les seves 
seus, sense necessitat de desplaçar-se a una oficina pública, ni d’ajustar-se 
als horaris d’atenció al públic dels registres presencials.  
 
A més, com que no és necessari aportar tota la documentació de cop, el 
sistema permet anar afegint a cada expedient electrònic els diferents 
documents i certificats necessaris a mesura que l’empresa els obté, estalviant-
se així viatges innecessaris. 
 
Per a l’Administració, el nou sistema aporta agilitat ja que la informació és 
accessible per a tots els treballadors responsables del registre, de manera que 
amb el nom o el NIF de l’empresa es pot accedir fàcilment al seu expedient, 
sense haver de buscar-lo en un arxiu físic. 
 
Un cop registrada una empresa, el fet de comptar amb un registre telemàtic 
permet que tant ella mateixa, com els seus clients potencials, puguin obtenir 
de manera instantània un certificat que demostra que la companyia en qüestió 
està degudament acreditada per operar en el sector de la construcció.  
 
El registre telemàtic també fa més fàcil la tasca de mantenir actualitzada la 
informació sobre les empreses, que poden notificar la modificació de les seves 
dades identificatives. 
 
La seguretat, una de les claus 
 
La seguretat és una de les claus de la fiabilitat de tot registre telemàtic. Per 
aquesta raó és necessari que els responsables de l’empresa o els seus 
apoderats comptin amb un certificat de signatura electrònica que pugui ser 
validat per CatCert, l’Agència Catalana de Certificació. Aquests certificats de 
signatura electrònica els emeten diferents entitats certificadores, com són 
Camerfirma, Firma Profesional, ANF i Ancert, entre altres. 
 
Els esmentats certificats garanteixen que les persones que modifiquen les 
dades o aporten la documentació per al registre són les legalment 
autoritzades per fer-ho.  
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Una altra de les condicions que ha hagut de satisfer el Registre d’Empreses 
Acreditades per a la Subcontractació de Catalunya és la compatibilitat amb el 
registre estatal, ja que la inscripció a qualsevol dels registres autonòmics 
habilita per contractar i ser subcontractat arreu d’Espanya, de manera que la 
informació que figura als diversos registres ha d’estar disponible per a totes 
les empreses de l’estat.  
 
En aquest sentit, les empreses de la resta de comunitats autònomes es 
podran descarregar un certificat web del Departament de Treball que acrediti 
que aquella empresa catalana amb la qual volen fer negocis està inscrita al 
registre.  
 
Les empreses catalanes que vulguin obtenir un certificat que acrediti la 
inscripció al REA d’una empresa no catalana el podran obtenir també a través 
del web de Treball, sempre i que totes les autonomies –tal com és previst- 
actualitzin la informació disponible a la base de dades central del Ministeri de 
Treball i Immigració. 
 
 
Campanya informativa de Treball a les empreses 
 
Tenint en compte la importància que té per a totes les empreses del sector 
estar inscrites al REA, el Departament de Treball posarà en marxa una 
campanya informativa adreçada a les empreses vinculades a les obres de 
construcció per recordar-los la necessitat de registrar-se, ja que a partir del 26 
d’agost serà exigible estar inscrit al REA per poder treballar en una obra de 
construcció.  
 
Així, s’han editat 90.000 díptics amb informació sobre com inscriure-s’hi i 
quina és la informació i els documents que cal aportar. Aquests fullets 
s’enviaran tant a les patronals com als sindicats i a les empreses per a 
recordar-los l’obligació de registrar-se. 
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http://www.gencat.cat/treball/ambits/seguretat_salut/reas/index.html 
 
També es publicaran anuncis a la premsa generalista i a l’especialitzada, i 
s’emetran falques de ràdio en dues onades, una quan s’obri el període 
d’inscripció, el proper dimarts, i una altra cap al final del període inicial 
d’inscripció, ja al mes d’agost, per recordar a les empreses l’obligació de 
figurar al REA. 
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El Govern aprova un Decret per eliminar tràmits i 
simplificar procediments en l’activitat econòmica 
 

• El text modifica una trentena de decrets i ordres per tal de poder 
implantar la totalitat del Pla de 48 mesures engegat el juliol passat 
destinat a facilitar els tràmits administratius a les empreses  

 
• El Decret regula la declaració responsable, figura clau perquè 

mitjançant l’assumpció de responsabilitats per part de l’activitat 
empresarial o professional permetrà que no calgui presentar tota 
la documentació acreditativa que ara es requereix 

 
• Es disminuiran significativament les càrregues administratives ja 

que es fa possible que molts tràmits es puguin resoldre en el 
moment de la seva sol·licitud 

 
• S’eliminen tràmits per a la inscripció dels establiments al Registre 

de Turisme de Catalunya, se simplifiquen les declaracions del 
volum del consum d’aigua i s’homogeneïtza la realització de 
l’examen per obtenir el carnet instal·lador elèctric, entre altres 
mesures 

 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret de mesures per a l’eliminació de tràmits i 
la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica que ha de 
permetre posar en marxa les mesures pendents del Pla per facilitar els tràmits 
administratius a les empreses engegat el juliol passat. El text, que modifica 
una trentena de decrets i ordres per tal de fer possible la posada en marxa de 
les 48 mesures establertes pel Pla, impulsa un canvi en el model de relació 
entre les empreses i l’administració ja que simplifica procediments i busca que 
molts dels tràmits es puguin resoldre en el mateix moment de la seva 
sol·licitud.  
 
En aquest sentit, el nou Decret estableix com a element clau l’anomenada 
declaració responsable, figura que podrà ser utilitzada en diversos tràmits a 
través de les Oficines de Gestió Empresarial (OGE) i que, mitjançant 
l’assumpció de responsabilitats prèvia, eximeix el sol·licitant –sigui empresa o 
professional- de presentar tota la documentació acreditativa que ara es 
requeria. Les dades aportades pels interessats seran comprovades 
posteriorment per part de l’administració, ja que els sol·licitants ja hauran 
acreditat l’assumpció de responsabilitats.  
 
El Decret revisa també les actuacions de l’administració per suprimir 
processos que amb el pas del temps han perdut la finalitat pública original i 
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pretén establir un model basat en el menor cost possible, tant pel que fa al 
cost econòmic com temporal. Un fet que implica també incrementar la 
utilització de les tecnologies de la informació en la resolució dels tràmits.  
 
Un Pla de 48 mesures: estalvi d’un mínim de 314 milions i la reducció 
d’un milió de documents  
 
El Pla de 48 mesures per a la facilitació de tràmits a l’activitat econòmica i 
empresarial i la simplificació electrònica es va posar en marxa el juliol passat 
després de diversos mesos de treball conjunt entre set departaments de la 
Generalitat. Segons l’estudi previ realitzat, aquest Pla permetrà que amb 12 
de les mesures plantejades les empreses obtinguin com a mínim un estalvi de 
314 milions d’euros l’any, amb sis de les mesures es beneficiïn d’una reducció 
de 90 dies de mitjana del temps de resolució de tràmits i procediments, i amb 
vuit de les mesures s’aconsegueixi una reducció de més d’un milió de 
documents per presentar cada any. 
 
Una atenció més directa amb les Oficines de Gestió Empresarial 
 
Per tal d’assolir tots aquests objectius, el Govern situa l’Oficina de Gestió 
Empresarial com a punt de referència bàsic en la relació amb l’empresa, amb 
l’objectiu de convertir-se en la finestreta única de tramitació a Catalunya. 
Aquesta ha de ser l’única porta d’entrada dels emprenedors, empresaris, 
gremis i enginyers i intermediaris a l’hora de fer tràmits amb l’Administració, 
atès que exerceix la funció de frontal de serveis a les empreses, actua 
mitjançant oficines territorials i ofereix serveis a les empreses de manera 
presencial, telefònica, electrònica o per qualsevol altre mitjà que permetin les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
El Decret aprovat avui permetrà eliminar els procediments que no tenen 
finalitat pública amb l’objectiu de disminuir significativament les càrregues 
administratives per a la ciutadania i les empreses. Farà possible la 
simplificació d’un nombre elevat de procediments administratius i la seva 
resolució en un primer i únic contacte amb la persona interessada. És per això 
que el Decret incorpora serveis d’informació, d’assessorament empresarial, i 
de tramitació i resolució immediata, amb l’objectiu d’aconseguir que les 
empreses tinguin un únic punt de referència a l’hora de relacionar-se amb 
l’Administració. 
 
El text estableix un model integrador de serveis de relació entre les empreses i 
l’Administració de la Generalitat. Aquest model ha de permetre que l’empresa 
es relacioni amb l’Administració amb el menor cost possible, tant pel que fa al 
temps com l’espai. D’una banda, permet reduir el temps que l’empresa destina 
a subministrar dades a l’Administració, a emplenar formularis, a recopilar 
documentació o a informar-se sobre què ha de fer; i de l’altra, redueix la 
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distància entre l’empresa i l’Administració per mitjà de l’oferta de la xarxa de 
l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) i l’ús de les tecnologies de la 
informació. 
 
El Decret determina que els serveis electrònics que ofereixen els 
departaments de l’Administració de la Generalitat i els organismes i entitats 
inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest text són accessibles per a les 
empreses al web institucional de l’Administració de la Generalitat 
www.gencat.cat. La nova també normativa estableix que l’Administració de la 
Generalitat no podrà demanar a les empreses cap document en suport paper 
que s’hagi incorporat al Catàleg de dades i documents electrònics, ja que la 
informació es troba disponible al web institucional.  
 
Eliminació de tràmits en diferents àmbits 
 
El text posa èmfasi en tràmits relacionats amb el Registre d’Establiments 
Industrials de Catalunya, el Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries, el 
Registre de Turisme de Catalunya, i els registres d’Activitats Específiques,. 
Inclou, per exemple, la possibilitat de declarar l’existència d’una pòlissa 
d’assegurança, i l’eliminació de tràmits per a la inscripció dels establiments de 
restauració al Registre de Turisme de Catalunya.  
 
D’altra banda preveu la millora en la comunicació telemàtica d’accidents de 
treball, el foment del pagament i presentació telemàtica d’autoliquidacions per 
part dels contribuents i els assessors fiscals, la disminució de la petició de 
certificats en paper a les empreses i la simplificació en la tramitació de 
l’avaluació ambiental. També impulsarà la connexió telemàtica amb la 
Tresoreria de la Seguretat Social, l’aplicació de la factura electrònica a la 
Generalitat, la connexió telemàtica amb el Registre Mercantil, la finestreta 
única tributària i l’impuls dels formularis electrònics (e-formularis). 
 
També simplifica les declaracions del volum del consum i de l’eficiència en l’ús 
de l’aigua, preveu la supressió de l’obligació que l’Administració punxoni la 
placa que han d’exhibir els tallers de reparació d’automòbils, i homogeneïtza 
la realització de l’examen per obtenir el carnet d’instal·lador elèctric. El text 
també fa referència a determinats procediments en matèria de treball, 
transports, mines i instal·ladors de telecomunicacions, i simplifica les 
tramitacions de les sol·licituds per obtenir les autoritzacions de transports de 
viatgers i de mercaderies per carretera. 
 
 



 

 

Acords de Govern . 06.05.2008 10 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

El Govern acorda convocar les prestacions socials de 
caràcter econòmic de dret de concurrència per al 2008 

 
 
• L’import previst per dotar les diferents prestacions de la 

convocatòria d’aquest any és de 237.493.937 euros 
 
• Els ajuts s’adrecen a persones discapacitades i en situació de 

dependència 
 

• L’any passat un total de 15.388 persones es van beneficiar 
d’aquestes prestacions 

 
 
El Govern ha aprovat la convocatòria de les prestacions socials de caràcter 
econòmic de dret de concurrència per al 2008, que des de fa dos anys es crea 
d’acord amb la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic. Els diferents 
ajuts, que l’any passat van beneficiar 15.388 persones, s’adrecen a persones 
discapacitades i en situació de dependència.   
 
Les diferents prestacions de caràcter econòmic, que enguany compten amb 
un import total de 237.493.937 euros, són les següents:  
 

• Prestacions per a l’accés als serveis d’habitatges per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental,  

• Prestació per a l’acolliment residencial per a gent gran 
• Prestació per a centre de dia per a gent gran 
• Prestació per a habitatges tutelats per a gent gran 
• Prestació per a estades temporals per a gent gran amb discapacitat 

 
Aquestes prestacions complementen els ingressos de la persona per permetre 
el seu accés a places no finançades amb càrrec al pressupost de la 
Generalitat.  
 
L’acord aprovat avui autoritza el Departament d’Acció Social i Ciutadania a 
prorrogar anualment de forma automàtica les prestacions i ajuts econòmics 
assistencials reconeguts a les persones beneficiàries durant el 2007 i anteriors 
si aquestes continuen reunint les condicions que en van causar el 
reconeixement.  
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El Govern aprova les bases d’execució del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012 
 

• El document detalla les condicions que han de complir els ens 
locals beneficiaris, així com les actuacions subvencionades 

 
El Govern ha aprovat el decret que estableix les bases que han de complir els 
ens locals subvencionats pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 
2008-2012, les actuacions subvencionades i el règim jurídic per a l’execució 
del PUOSC per a aquest període.  
 
Concretament, el decret detalla les bases d'execució del PUOSC 2008-2012 
del programa general, dels programes específics de municipis petits, nuclis i 
àrees residencials de baixa densitat, i de dinamització i equilibri territorial. A 
més, concreta els programes específics de biblioteques i d'infraestructures de 
telecomunicacions, els d'àmbit provincial i comarcal i preveu els programes 
específics que es puguin executar en un futur. 
 
El decret també exposa les obligacions dels ens locals beneficiaris, la 
contractació de les actuacions, els canvis de destinació i anualitat, l’encàrrec 
de gestió per a la contractació i l’execució de les actuacions, la documentació 
administrativa, la determinació de l'import de les subvencions, la gestió de les 
subvencions, l’execució de les actuacions, les modificacions, el pagament de 
les subvencions, l’avançament de contractació i execució, les operacions de 
crèdit, la liquidació de la subvenció i la posada en servei, el seguiment i la 
liquidació del Pla, els romanents, la divulgació i la protecció de dades. 
 
El Govern aporta 600 milions d’euros al PUOSC dels propers cinc anys. 
Aquesta xifra permetrà finançar al voltant de 5.000 actuacions municipals, 
entre les quals, per primera vegada, s’inclouen les obres de suport a 
infraestructures de telecomunicacions, que passen a ser considerades serveis 
bàsics per a la població.  
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NOMENAMENTS  
 
El Govern ha nomenat avui Jordi Menéndez i Pablo com a nou secretari 
general adjunt de la Presidència; Albert Capelleres com a nou director de 
l'Oficina del Govern, i Dolors Canals com a nova directora general de Qualitat 
Normativa, tots dos també del Departament de la Presidència. 
 
 
Jordi Menéndez i Pablo, secretari general adjunt de la Presidència 
 
Llicenciat en Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Ha estat director de Psicologia i Psicopedagogia de la divisió 
iberoamericana de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
 
Fou el coordinador de les escoles bressol de Sant Cugat en la seva creació. 
L'any 1983 es fa càrrec de la direcció del Patronat de Guarderies de 
Barcelona.  
 
La seva vinculació amb el món de la política s’inicià l’any 1974 quan va 
ingressar al Moviment Socialista de Catalunya (MSC) de Joan Raventós. Va 
participar en tot el procés d’unificació del socialisme català que va donar lloc, 
l’any 1978, al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Dins el partit, fou 
delegat de Política Educativa de 1980 a 1984, membre de l’Executiva 
Nacional de 1984 a 1990 i primer secretari dels socialistes santcugatencs fins 
a l’any 1999. 
 
Ha estat director general al Ministeri d’Educació, conseller de la Corporació 
Catalana de Ràdio Televisió de Catalunya i vocal del Patronat de La Marató 
de TV3. Ha estat director general de Difusió Corporativa i, des de desembre 
de 2006, director general de Relacions Externes. 
 
 
 
Albert Capelleras González, director de l’Oficina de Govern 
 
Nascut a Barcelona el 24 de juny de 1965. 
 
Llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Ha realitzat un doctorat de dret públic a la Universitat 
Pompeu Fabra. 
 
En l’àmbit professional, ha estat funcionari de l’escala superior d’administració 
general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya. Ha 
realitzat tasques d’assessorament jurídic amb diversos nivells de 
responsabilitat a la Direcció General de Relacions amb l’Administració de 
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Justícia del Departament de Justícia i ha estat responsable d’assessoria i 
recursos de la Subdirecció General de Serveis Consultius i Coordinació 
Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat (2000- 2002). Ha estat 
responsable jurídic de la Direcció General de Mitjans Audiovisuals del 
Departament de la Presidència, cap de l’Assessoria Jurídica de l’Institut Català 
de la Salut .  
 
Des de 2003 és advocat de la Generalitat. Concretament ha estat advocat 
adscrit a la Subdirecció General de Qüestions Constitucionals del Gabinet 
Jurídic de la Generalitat. Des de 2004 ha estat advocat en cap del 
Departament de la Presidència.  

 
 
 
Dolors Canals i Ametller, directora general de Qualitat Normativa. 
 
Nascuda a Banyoles, l’any 1967. 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, diplomada en 
estudis de Postgrau en “Dret Immobiliari i Dret Urbanístic” a la Universitat 
Pompeu Fabra i doctora en Dret per la Universitat de Girona. 
 
És professora titular de Dret Administratiu a la Universitat de Girona des de 
maig de 2003. També ha impartit docència a la Universitat de Perpinyà, amb 
la que col·labora com a membre del Institut Catalan de Recherche en 
Sciences Sociales i del Institut Franco-Catalan Transfrontalier, al Màster sobre 
Gobierno Local y Administración Pública Municipal y Estatal del Colegio de 
Jalisco a Guadalajara (Mèxic), i a la Universitat Oberta de Catalunya, on va 
ser tutora dels Estudis de Dret.  
 
És membre del Institut de Dret Públic de Barcelona, on participa en les 
activitats del Observatori del Marroc. Ha participat en diversos projectes 
d’investigació en matèria de Dret Administratiu, Dret del Medi Ambient i Dret 
Local. És autora de diverses publicacions i articles en diferents revistes 
jurídiques especialitzades. L 
 
Va ser assessora jurídica a la Regidoria de Presidència del Ajuntament de 
Barcelona. Des de 2006 ocupa el càrrec d’assessora de la Secretaria d’Estat 
de Relacions amb les Corts –actual Secretaria d’Estat d’Assumptes 
Constitucionals i Parlamentaris- del Ministeri de la Presidència.  
 
 
 
 
 


