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La Finestreta Única Empresarial elimina 48 tràmits 
administratius i en revisa i millora 119 en els primers 9 
mesos de funcionament 

 

 El Govern ha fet balanç dels 9 primer mesos de funcionament de la 
Finestreta, que té com a objectiu reduir les càrregues 
administratives a les empreses i facilitar l’activitat econòmica 
 

 El 2014 es preveu completar la implantació de la Finestreta Única 
Empresarial, amb l’eliminació del 20% dels tràmits i la 
simplificació del 68% dels prop de 600 tràmits administratius que 
afecten les empreses. Suposarà un estalvi de 640 milions d’euros 
per a les empreses.  
 

 Un cop implantada totalment, està previst que 9 de cada 10 tràmits 
es realitzin de forma telemàtica, via internet 

 
 
La Finestreta Única Empresarial (FUE) ha eliminat 48 tràmits administratius i 
n’ha revisat i millorat 119 en els primers 9 mesos de funcionament, una xifra 
que supera els objectius fixats inicialment. Així s’ha informat a la reunió del 
Consell Executiu d’aquest matí, durant el qual s’ha fet balanç d’aquest 
instrument que el Govern va posar en marxa l’últim trimestre de 2011 per 
reduir les càrregues administratives a les empreses i facilitar l’activitat 
econòmica.  
 
La Finestreta Única Empresarial ha superat els objectius fixats en la primera 
fase d’implementació (entre l'últim trimestre de 2011 i el primer semestre de 
2012), que preveia eliminar 37 tràmits administratius i estudiar-ne i millorar-ne 
108 més. S’han eliminat 48 tràmits (un 30% més del previst) i se n’han 
optimitzat 119 més (un 10% més del previst). A més, s’han incorporat 63 
tràmits més a la carta de serveis de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) 
vinculats a turisme, salut, transport, artesania, professionals de l’esport i 
tributs.  
 



 

 

Acords de Govern. 18.09.2012  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3 

 
 
El Pla d’Implementació de la Finestreta Única Empresarial està previst que 
finalitzi al 2014 i suposarà un canvi de model de relació entre les empreses i 
l’Administració. La previsió és eliminar el 20% dels tràmits i simplificar el 68% 
dels restants. A més, quan estigui totalment implantada es preveu que el 90% 
dels tràmits administratius es canalitzin per via telemàtica. En total es calcula 
que suposarà un estalvi de 640 milions d’euros per a les empreses.  
  
Actualment, les empreses poden realitzar en qualsevol punt de la xarxa de 22 
Oficines de Gestió Empresarial (OGE) un total de 196 dels 600 tràmits de les 
diferents administracions presents a Catalunya. Addicionalment s’estan 
desenvolupant les eines tecnològiques que han de permetre prestar els 
serveis d’informació, gestió i tramitació multicanal previstos al pla de 
desplegament de la Finestreta. Les eines que estan en una fase més 
avançada són, d’una banda, el Mapa de Tràmits Informatiu, que informarà de 
tots els tràmits necessaris per realitzar una activitat econòmica i, de l’altra, el 
Tramitador de l’OGE, que serà l’eina de gestió interna de la Finestreta Única 
Empresarial i s’integrarà amb la resta d’aplicacions dels departaments 
emprant les plataformes corporatives.  
 
També s’està treballant en la solució tecnològica que ha de permetre 
incorporar els ajuntaments a la Finestreta a través del Consorci Administració 
Oberta de Catalunya. Es troba en una fase més inicial el Canal Empresa, que 
ha de ser el portal electrònic que aglutini tota la informació dels tràmits i els 
serveis que les administracions públiques ofereixen a empresaris, 
professionals i intermediaris.  
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El  Govern aprova la despesa pluriennal de gairebé 9 
milions d’euros pel servei d’atenció ciutadana 012 per 
al període 2013-2014 

 

 La redefinició del servei permetrà estalviar 7 milions d’euros en 
dos anys 
 

 Es persegueix una millora de la gestió dels recursos de la 
Generalitat  
 

El Govern ha autoritzat avui la despesa per a la prestació del servei d’atenció 
ciutadana 012 per al període 2013-2014 per un import anual de 8.999.980 
euros. La nova contractació es veurà reduïda en 7 milions d’euros en relació 
amb el període anterior com a conseqüència de la redefinició i la 
racionalització del servei.  
 
La incorporació de solucions tecnològiques i la reorganització del servei  han 
permès reduir a la meitat la despesa corresponent a l’externalització del servei 
d’informació ciutadana, de manera que durant el segon semestre del 2012, 
període en què ja s’han aplicat els canvis, s’ha obtingut ja una reducció de la 
despesa de 2 milions d’euros.  
 
Amb aquesta redefinició del servei es persegueix una millora de la gestió dels 
recursos de la Generalitat i la racionalització de les condicions d’aquest servei. 
D’acord amb això, s’ha optat per reduir l’atenció personalitzada en horari 
nocturn, de molt baixa demanda, bo i mantenint-hi serveis automatitzats 
d’informació telefònica.  Tanmateix, en horari general de 8 a 20 h es mantenen 
les  mateixes condicions d’atenció que permeten garantir els mateixos nivells 
de qualitat que han fet del 012 el servei d’atenció telefònica més ben valorat 
de l’Estat per la ciutadania. En el marc d’aquesta reestructuració  la informació 
personalitzada sobre mobilitat té un horari ampliat (de 7 a 23h) en relació amb 
la resta d’informació general. 
 
Aquests canvis no afecten el telèfon d’emergències 112,  que continua oferint 
el servei de 24 hores els 7 dies de la setmana. 
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El Govern aprova fusionar Edificis i Equipaments de 
Catalunya i Infraestructures de Catalunya  

 

 L’objectiu és continuar racionalitzant la gestió de les 
infraestructures de Catalunya 
  

 L’operació suposarà un estalvi de 750.000 euros anuals  

 

El Govern ha donat llum verd a la fusió d’Edificis i Equipaments de Catalunya 
(EECAT), abans ICF Equipaments, i Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya (Infraestructures.cat), abans GISA. L’objectiu és millorar-ne la 
gestió i continuar racionalitzant el procés de promoció i construcció de les 
infraestructures de la Generalitat de Catalunya.  
 
A principis d’any, el Govern va autoritzar iniciar un procés de venda pública 
d’una part de les accions d’EECAT. El plec de condicions preveia que, si el 
procés de venda no es podia portar a terme en el termini acordat, el govern 
aprovaria els acords necessaris per integrar aquesta empresa en el patrimoni 
d’Infraestructures.cat. L’optimització actual dels recursos es farà mantenint 
oberta la venda d’actius quan la situació dels mercats ho permeti. Les dues 
empreses comparteixen l’objecte social i les funcions: la promoció, construcció 
explotació i gestió d’equipaments públics per encàrrec de la Generalitat. En 
aquest sentit, el Govern ha optat per la fusió amb l’objectiu de compartir 
recursos personals, materials i tècnics de les dues entitats.  
 
Segons el text de l’acord, tots els treballadors d’EECAT mantindran el seu lloc 
i a partir d’ara desenvoluparan la seva feina a la seu d’Infraestructures.cat. 
Aquesta operació permetrà estalviar un total de 750.000 euros anuals en 
despesa corrent: material d’oficina, serveis informàtics, serveis professionals 
independents i el lloguer de l’edifici d’EECAT.  
 
Amb l’acord d’avui es continua impulsant la simplificació del sector públic tal 
com marca la Llei de mesures fiscals i financeres vigent. El context econòmic 
obliga al Govern de la Generalitat a buscar la sostenibilitat, eficàcia i eficiència 
i l’àmbit de les infraestructures no en pot quedar al marge.  
 
De fet, no és la primera operació d’aquestes característiques que du a terme 
el Govern. El mes de maig passat, va néixer “Infraestructures.cat”, la marca de 
la nova societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya sota la qual 
s’integren les antigues societats Gestió d’Infraestructures, SA (GISA), Regs de 
Catalunya, SAU (REGSA) i Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA). 
La fusió de les tres societats suposa un estalvi de 9 milions anuals en despesa 
corrent. 
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El Govern acorda portar al TC les bases reguladores 
de la concessió de subvencions en matèria de serveis 
socials 
 
 
El  Govern ha acordat plantejar un conflicte positiu de competència davant el 
Tribunal Constitucional en relació amb l’Ordre que regula les bases de la 
concessió de subvencions en matèria de serveis socials. La regulació 
establerta pel Govern de l’Estat no té en compte que l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya atorga a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en 
matèria relativa als serveis socials. El Govern de l’Estat, obviant aquesta 
circumstància, preveu que la convocatòria, gestió i concessió de les 
subvencions sigui realitzada de manera centralitzada des del ministeri, i 
impedeix així l’actuació de les comunitats autònomes pel que fa als projectes 
que es realitzen en el seu territori.  
 
El Govern ha acordat plantejar el conflicte de competències després que el 
Govern de l’Estat hagi rebutjat el requeriment d’incompetència presentat per 
l’executiu català i que el Consell de Garanties Estatutàries hagi dictaminat 
sobre la inconstitucionalitat de l’ordre. 
 
El Tribunal Constitucional ja ha sentenciat en altres ocasions sobre aquesta 
mateixa qüestió a favor de la Generalitat, ja que constitueix una invasió clara 
de les seves competències, i l’Estat incompleix reiteradament la doctrina del 
Tribunal Constitucional.  

 
 


