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1. Antecedents

Els principals resultats d’aquest Pla es recullen en el gràfic 1, on s’observa
que el nombre de tràmits disponibles en el catàleg de tràmits de la FUE ha
passat de 145 l’any 2011 a 539 l’any 2017. Així mateix, de tots els tràmits hi
ha disponible la informació electrònica en el portal Canal Empresa, i del 55%
se’n pot fer la gestió íntegrament pel canal electrònic.

La implantació de la Finestreta Única Empresarial a Catalunya (FUE) com a
punt de referència de les persones emprenedores, empresàries i
intermediàries en la seva relació amb l’Administració, que incorpora tots els
tràmits i serveis que hagin de realitzar per exercir l’activitat empresarial al
llarg de tot el seu cicle de vida, amb independència de quina sigui
l’administració responsable, ha estat el motor de canvi del model de relació
entre les empreses i l’Administració tradicional, i ha facilitat l’activitat
econòmica, ha fomentat la lliure competència i ha dipositat la confiança en
les persones empresàries.

Gràfic 1

Per tal de fer efectiu aquest canvi de model de relació, el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha portat a terme les següents

Accions (2011-2017)

A. Va aprovar, el 15 de març de l’any 2011, el 1r Pla de la FUE (2011-2014),
establint les mesures necessàries -tant en l’àmbit jurídic, organitzatiu,
com tecnològic-, per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial

Pel que fa a la gestió d’expedients, tal com s’aprecia en el gràfic 2, durant
l’aplicació dels dos plans de la FUE hi ha hagut un increment sostingut en el
temps del nombre d’expedients gestionats des de la xarxa d’oficines de
gestió empresarial, que ha passat de gestionar 47.000 expedients l’any 2011,
a gestionar-ne més de 240.000 durant el 2017. L’increment en aquest
període és, doncs, del 400%.

B. El 25 d’agost de l’any 2015 va aprovar el 2n Pla de la FUE (2015-2017),
permetent que tots els avenços aconseguits durant el primer Pla
consolidin aquest model de polítiques públiques centrades en el client i

hagin afavorit una transformació organitzativa de l’Administració a l’abast de
les noves necessitats dels ciutadans i del teixit empresarial del nostre país.
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El nombre d’expedients d’aquest tipus també s’ha incrementat en aquest
període, i ha passat de 5.600 el 2015 a més d’11.200 l’any 2017. El detall
de l’evolució es recull en el quadre següent:

Gràfic 2: expedients gestionats per les oficines OGE i OGE-Cambra
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C. Ha implicat totes les administracions catalanes en el projecte de la FUE
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Així mateix, en el gràfic 2 s’ha recollit la informació sobre el canal de
tramitació. En aquest sentit, també es posa de manifest que el expedients
electrònics s’han incrementat progressivament i en el 2017 ja suposen el
77% del total d’expedients gestionats.

Els resultats han estat molt
positius, ja que es tanca
l’any 2017 amb 916
ajuntaments incorporats a
la FUE, que representen el
97% del total, i 12 en curs.

D’altra banda, amb la finalitat d’oferir un servei integral a les empreses
que no només inclogui la legalització de la seva activitat, sinó que també
ofereixi informació sobre les línies d’ajut a les quals es pot optar, a partir
del 2015 des de l’OGE es van començar a gestionar expedients de
subvencions.

Respecte a la població
afectada, els ajuntaments
adherits aglutinen el 77%
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FUE
No FUE

destinats per part del Consorci AOC al món local, i les accions de tipus
polític i visites institucionals realitzades des de les delegacions del Govern
de la Generalitat de Catalunya, que han possibilitat l’adhesió dels
ajuntaments més grans en concentració de població i en activitat
econòmica.

de la població total; en l’actualitat resten 19 ajuntaments dels quals no
ens consta que hagin iniciat les tasques per adherir-se a la FUE i que
apleguen 1,7 milions de persones, el 23% de la població total.

D. Ha facilitat els instruments necessaris a totes les administracions per dur
a terme el canvi de model i oferir els serveis d’informació i gestió que
demanden els clients:


Canal Empresa, el portal electrònic únic per a les empreses. Des
del 2013 el portal web Canal Empresa ofereix continguts de serveis i
tràmits per a empreses, persones emprenedores i intermediàries.
Té una part pública amb continguts informatius i de tramitació, i
una àrea privada, personalitzable, a la qual s’accedeix amb
identificació.

Entre els ajuntaments pendents trobem Barcelona, que està portant a
terme un treball d’especial complexitat, ja que amb 1,6 milions
d’habitants és l’ajuntament més gran tant en població com en activitat
econòmica del territori català. Així mateix, també tenim pendents altres
ajuntaments mitjans com ara Sitges, Arenys de Mar o Cubelles.



Cerca guiada de Tràmits. Aquesta eina de la FUE és un motor de
regles que, a partir de successius blocs de preguntes, permet
conèixer quins tràmits FUE de les 3 administracions són necessaris
per a l’inici d’una activitat econòmica.



Tramitador d’expedients interdepertamental (TEI). És l’eina de
tramitació de la FUE.

A banda de les obligacions establertes per la mateixa Llei 16/2015, de
simplificació administrativa, no hagués estat possible aquest resultat
sense la implicació de la representació del món local (Acord marc amb
les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, i l’Associació i
la Federació de Municipis), les solucions tecnològiques i els recursos



Repositori administratiu de dades d’activitats econòmiques
(RADAE). Es tracta d’una base de dades que pot oferir les seves
col·leccions de registres i dades consolidades (per empresa,
establiment o instal·lació).

4



E. Ha realitzat nombroses accions de difusió per donar a conèixer la FUE,

E-TRAM. Format de tramitació electrònica que facilita el Consorci
AOC per als ajuntaments de Catalunya.

tant internament (personal treballador de les diferents administracions
públiques catalanes) com extern (persones empresàries i emprenedores).

Addicionalment, també s’ha posat a disposició de les empreses i les
entitats que les representen el mecanisme d’informació per a la
reducció d’obstacles: un instrument creat en virtut de l’article 10 de la
Llei de simplificació que permet a les empreses i als professionals posar
en coneixement de l’Administració les barreres a l’accés i a l’exercici
d’una activitat econòmica, així com aportar-hi una solució sempre que
sigui possible.

Aquestes accions de difusió, les ha realitzat en col·laboració amb les
entitats representatives de l’Administració local: diputacions, l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, i també
amb entitats representatives del sector empresarial.
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l’activitat que han de realitzar empreses d’altres països europeus que vulguin
operar al nostre país.

2. Repàs de l’estat de situació
Les persones que volen emprendre un negoci i les empreses ja consolidades
han de relacionar-se de forma imprescindible amb les diferents
administracions públiques, ja sigui per intercanviar informació, fer una
consulta o, també i necessàriament, per complir les obligacions legals i
reglamentàries mínimes.

El procediment administratiu electrònic s’ha estat aplicant com
una transposició del que tradicionalment es feia presencialment i
en suport paper.
Gràcies als avenços tecnològics podem –i és urgent que ho femrepensar totalment com l’Administració es relaciona amb els seus
usuaris

La defensa de l’interès general, la protecció del medi ambient, la salut, la
seguretat de les persones i béns, i la defensa de les persones consumidores
comporta que les administracions públiques hagin de tenir informació sobre
les activitats que es porten a terme en un determinat àmbit territorial i, en
determinats casos, que hagin de supervisar i autoritzar aquestes activitats.

Tot i els avenços realitzats al llarg dels anteriors plans de la FUE en relació
amb la simplificació de tràmits, la reducció de requisits, l’estandardització i un
llarg etc., encara hi ha molt marge de millora per tal d’adaptar el
funcionament de l’Administració a les necessitats de les empreses.

L’administració ha de complir la seva obligació de vetllar per l’interès
general sense que els seus processos suposin un excés de càrrega
burocràtica sobre les empreses i la seva competitivitat

Així mateix, des de la FUE entenem que una forma d’incrementar la qualitat
del servei que prestem a les empreses consisteix a oferir noves funcionalitats
que incrementin la facilitat de fer negocis, ja sigui en el moment de fer
consultes, rebre assessorament o gestionar els tràmits necessaris per a la
legalització de l’activitat. Aquesta millora de la facilitat per obrir negocis ha
de posar un focus especial en aquells projectes que per les seves
característiques quant a volum d’inversió, llocs de treball creats o
mantinguts, ubicació en el territori, sector d’activitat al que s’adrecen..., es
poden considerar estratègics per a l’economia catalana.

Ara bé, cal que les unitats administratives amb competència en aquestes
qüestions siguin molt curoses i vetllin perquè aquests processos de recollida
d’informació i d’autorització, si escau, no comportin una càrrega burocràtica
desmesurada per a les empreses. Càrrega que no només no els aporta cap
valor afegit, sinó que en minva la competitivitat, tant en termes absoluts,
com en termes relatius si ho comparem amb els processos de legalització de
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En aquest sentit, un dels objectius d’aquest Pla consisteix a incrementar les
prestacions i els serveis oferts per part de la FUE i, a la vegada, a millorar-ne
el funcionament perquè sigui més àgil.

que estigui alineat amb els objectius que pretenem aconseguir, però sobretot
ens cal una cultura organitzativa que aposti per aquesta transformació.
De fet, fins avui, el marc jurídic que ens ha vingut donat per la normativa
bàsica estatal ha regulat el procediment administratiu electrònic com una
transposició del que tradicionalment es feia presencialment i en suport
paper. De forma que, tot i ser possible la gestió electrònica de les diferents
fases del procediment administratiu, la mirada, l’enfocament, d’aquesta
regulació no és digital, sinó que continua sent analògica.

Aquest model de relació entre les empreses i l’Administració, que situa la
persona empresària al centre de les polítiques públiques, comporta un canvi
radical en la forma de funcionament de l’Administració pública; però també
és cert que els avenços que s’estan produint en el camp de les tecnologies de
la informació i la comunicació obren un seguit de línies d’actuació fins ara
impensables, ja que permeten fer les coses d’una manera totalment diferent
de com es feien fins ara.

Aquesta transposició, sense una reflexió on es tinguin en compte totes les
possibilitats digitals en origen, està comportant algunes deficiències i
disfuncions a les empreses i als professionals en la seva relació amb
l’Administració i, òbviament, també als empleats públics.

La nova mirada que permeten els avenços tecnològics fa possible repensar
totalment els processos, reinventar-los. D’aquesta forma, no solament és
possible una recollida més àgil i eficient de la informació que l’Administració
necessita de l’activitat que empreses i professionals porten a terme, sinó que
també és possible la prestació d’uns serveis amb alt valor afegit i amb un
component totalment innovador, que amb l’anterior tecnologia no era viable
de cap manera.

A continuació, es detallen alguns exemples a títol il·lustratiu de les dificultats
actuals:


Ara bé, tot i la importància que té la tecnologia per fer possible aquesta
forma de relació i en la prestació d’aquests
nous serveis, no es pot perdre de vista que el
Cal una nova
canvi tecnològic no és un fi en si mateix, sinó
cultura
només és un mitjà per aconseguir el nostre
organitzativa per
objectiu.
tal d’innovar en la
manera de fer de
Per tant, per aconseguir implantar amb èxit
l’Administració
aquesta
nova
forma
d’actuar,
és

Encara parlem de formularis i documents quan podríem parlar de

dades que ha de poder gestionar el titular o qui aquest autoritzi.


imprescindible disposar d’un marc normatiu
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Caldria considerar que l’autenticació en un espai personal de
l’empresa és igual de vàlid que la signatura, de fet, es pot implantar
amb una certa facilitat un procés de verificació de la identitat a
través de dispositius mòbils que permetin assegurar que la persona
titular de l’activitat és qui valida les dades que rep l’Administració,
però en canvi, és força complicat introduir mecanismes de signatura
electrònica en dispositius mòbils.







Si l’Administració, qualsevol administració, ja té informació de les
empreses i professionals, per què els la tornem a demanar fins a
l’extenuació? No seria molt més operatiu per a les empreses que de
forma fàcil i des de qualsevol dispositiu poguessin veure la
informació que en tenim, de manera que ens puguin validar o
esmenar les dades que convingui només una única vegada? Fer això
possible implica que les diferents unitats i òrgans que formen
l’Administració pública hem de col·laborar i compartir la informació
que ens subministren les empreses i abandonar les “sitges”
d’informació que no es comuniquen entre si.

3. Metodologia aplicada
La Finestreta Única Empresarial és un projecte de gran complexitat, degut a la
multitud d’actors implicats, que segueix la línia de les directrius europees en
matèria de reducció de càrregues en l’activitat econòmica i que vol
comprometre's amb uns estàndards de qualitat de servei, mesurar la
satisfacció dels seus clients i gestionar la seva cartera de serveis amb més
eficàcia.
La motivació per millorar la qualitat en la prestació de serveis és doble: d’una
banda, volem donar resposta a les demandes de més qualitat i accessibilitat
per part d’empreses i professionals, de l’altra, també perseguim una millora
interna en la forma de treballar que sigui més eficient i generi una
organització millor dels processos i circuits.

És clar que per aconseguir treballar en xarxa no solament hem de
compartir les dades, sinó els esquemes i les definicions d’aquestes
dades; hem d’estandarditzar i homogeneïtzar uns camps
d’informació bàsics que tinguin el mateix significat per a tots els
actors i, a la vegada, hem de definir un llenguatge comú que permeti
entendre’ns. És evident que en un procés d’estandardització sempre
hi ha algun matís que es perd, però també és cert que el bé comú
que protegim és molt més important, ja que la relació amb les
empreses s’incrementa en qualitat i eficiència.

Per consolidar una transformació real de la relació de totes les capes de
l’Administració amb les empreses, cal que totes les unitats, organismes i
entitats competents implicats interioritzin el procés de millora continua.
Aquesta metodologia situa el client al centre de la política pública i permet:

D’altra banda, també cal tenir en compte que en aquest procés de
redisseny és cabdal comptar amb la implicació dels principals actors:
tant dels clients externs, empreses, intermediaris, professionals,
institucions representants d’aquests col·lectius..., com de les
persones treballadores de les diferents administracions públiques
que en el seu dia a dia atenen aquesta clientela i identifiquen quins
són els aspectes que els preocupen i que cal millorar.
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Recollir suggeriments i propostes de noves actuacions per part dels
agents econòmics i representants de les empreses, que, un cop
analitzada la seva viabilitat, s’incorporen com a noves línies
d’actuació per tal d’incrementar la qualitat dels serveis que es
presten.



Donar compte dels resultats obtinguts amb l’aplicació de les mesures
acordades i avaluar-ne periòdicament els resultats

D’aquesta manera, el sector empresarial català es beneficia de forma àgil i
ràpida de les millores que es van introduint.



Grups de treball amb representants tècnics de les unitats esmentades
per tal d’identificar solucions operatives als principals problemes
identificats.



Comunitats de pràctica (CoP) que han permès canalitzar les inquietuds
d’un grup molt nombrós de tècnics municipals que poden identificar
necessitats de les empreses degut a la seva tasca diària.



Sessions amb representants de les diputacions i entitats municipals.

En el marc de la millora contínua, s’han realitzat un seguit d’actuacions com
les que es recullen a continuació:


Reunions periòdiques al màxim nivell amb representants de les diferents
unitats responsables dels tràmits.
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Aplicació del pensament de dissenyador (design thinking) per definir la
conceptualització del nou espai virtual de relació amb les empreses.



Sessions d’avaluació amb representants d’empresaris i empresàries i de
personal treballador de les administracions públiques catalanes.


Enquestes periòdiques, com, per exemple, l’enquesta de clima
empresarial que realitza l’Idescat trimestralment.

Així mateix, a l’inici de l’any 2017, el Govern de la Generalitat va aprovar la
participació de l’Oficina de Gestió Empresarial dins del projecte Interreg
Europa PURE COSMOS amb la previsió que aquesta col·laboració perduri fins
al 2021. La participació del projecte de la Finestreta Única Empresarial en el
projecte PURE COSMOS ha possibilitat fer una avaluació del projecte de la
Finestreta Única Empresarial i introduir-hi millores en l’abast i la gestió.
D’altra banda, aquesta participació europea ens ha permès conèixer altres
bones pràctiques i experiències innovadores que comparteixen un objectiu
comú –d’ampliar i millorar la qualitat dels serveis públics tenint present el
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paper que exerceixen les administracions públiques en la millora de la
competitivitat de les pimes- i que són exemples que, igual que la FUE,
promouen la reducció de càrregues i la millora de la competitivitat de les
empreses, i que afavoreixen, d’aquesta manera, el nostre interès per
estudiar-les i, en cas possible, incorporar-les al nostre model de gestió, com,
per exemple, els serveis d’assessorament a les empreses o els serveis de
finançament.

Addicionalment, l’evolució de la tecnologia i la transformació digital de les
institucions públiques -i el cas particular del projecte de la FUE- ha de
conjugar les capacitats tecnològiques –dades massives (big data), cadena de
blocs (blockchain)-, possibilitant uns processos àgils amb una actitud
innovadora al servei del ciutadà –pensament de dissenyador-, que permeti a
les administracions assolir mitjançant la millora continua una experiència de
servei única, en consonància amb les necessitats de cadascun dels ciutadans
i, alhora, operativament eficient.
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4. Els valors del Pla FUE
Proximitat

La raó de ser de la FUE és satisfer les
necessitats
de
les
persones
empresàries i professionals que volen
desenvolupar
una
activitat
econòmica. Per fer-ho, cal que ens hi
apropem i coneguem de primera mà
les seves preocupacions, els seus
interessos, mancances i dificultats.
Aquest valor és especialment
important en un moment en el qual
les noves tecnologies permeten
introduir distància física entre
l’Administració i les empreses.
La proximitat ha de ser també amb el
personal al servei de l’Administració.
Per poder oferir un servei integral a
les
persones
empresàries
i
professionals cal que ajudem els
empleats públics de les diferents
administracions implicades i els
oferim les solucions i eines
necessàries per fer-ho.

Posa-hi recursos

Tothom hi guanya

Les accions que preveu el Pla s’han
dissenyat i s’implementaran de forma
que tothom hi guanyi, per aquest
motiu es treballa de forma col·laborativa amb les unitats responsables
de les diferents administracions, les
organitzacions empresarials i les
mateixes persones empresàries.

Un dels elements clau per aconseguir
un model de guanya-guanyar (winwin) és posar els recursos necessaris,
siguin humans o econòmics.

Aquest valor ha estat una constant al
llarg dels diferents plans de la FUE,
però en aquest té un pes especial, ja
que és clau per assegurar-ne l’èxit en
la implantació.

Els recursos són necessaris, d’una
banda, per assegurar el correcte
funcionament de les plataformes i els
serveis disponibles i, de l’altra, per fer
possible els canvis que han de dur a
la transformació organitzativa, social,
econòmica i tecnològica per la qual
les
administracions
públiques
catalanes han apostat.

Posar recursos és una forma de
compromís.
Ho vols? Posa-hi recursos.

Només dissenyant accions que
facilitin la vida de les empreses i que,
a la vegada, generin millors
condicions de treball per a les
persones que han de prestar el
servei, aconseguirem fer efectius els
canvis que perseguim.
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Adaptació constant

Els canvis en les necessitats dels
clients, el desenvolupament de noves
tecnologies, així com l’aparició de
noves
activitats
econòmiques,
presenten un repte continu tant per
al sector públic com per al sector
privat, que han d’evolucionar i
adaptar-se constantment als canvis
de l’entorn, siguin tecnològics o de
qualsevol altre tipus.
Per això, el disseny de les accions del
Pla ha d’incloure transversalment
aquest valor i, sobretot, plantejar
accions que trenquin amb la forma
habitual de treballar. Hem de pensar
que tot es pot fer diferent i no només
diferent, sinó millor tant per a
nosaltres
mateixos
com
a
l’organització i per als nostres clients.

administratius per legalitzar un nou establiment, i van aconseguir que el 98%
dels ajuntaments catalans s’hagin adherit al projecte de la FUE i hagin
possibilitat aquesta relació electrònica amb els seus empresaris més propers.
Ara bé, tot i les limitacions que suposa l’existència de la Llei 39/2015, de
procediment administratiu comú, que és bàsica, entenem que és possible
anar més enllà en dos sentits:
- Jurídicament: fer possible que les activitats amb impacte es puguin
beneficiar de l’estandardització i dels principis que preveu la Llei 16/2015 i,
alhora, preveure el marc jurídic imprescindible per desplegar un espai privat
de les empreses i professionals que permeti aplicar el principi de lliurament
de les dades només una vegada.
- Organitzativament: continuar amb el treball iniciat amb els anteriors plans
de la FUE, per tal de consolidar les estructures i els mecanismes de
coordinació i col·laboració necessaris entre els diferents actors que
intervenen en la legalització d’una activitat econòmica. Per tant, el Pla FUE
2019-2021 ha d’aconseguir que el model de relació establert en els plans
anteriors penetri en totes les capes de l’Administració, i per tant, cada
estructura organitzativa interioritzi aquesta transformació organitzativa,
jurídica i tecnològica, per tal de garantir l’estandardització i oferir un bon
servei públic.

5. Reptes del nou pla
De la reflexió conjunta amb els actors afectats pel projecte de la FUE que ha
comportat l’aplicació de la metodologia de millora contínua recollida en el
corresponent apartat, han sorgit un seguit de reptes que permeten donar
resposta a les necessitats de les empreses. A continuació, es recullen els
reptes identificats agrupats de la manera següent:

A. Posem-nos d’acord

Garantir l’estandardització dels règims d’intervenció i dels procediments
a les diferents administracions públiques
Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, un dels factors clau per
aconseguir aplicar la revolució digital és disposar d’un marc jurídic que faci
taula rasa i reguli la relació de les empreses amb l’Administració amb una
visió digital en origen i, per tant, definint uns processos a partir de les
possibilitats que ofereixen les noves tecnologies (i no digitalitzant els
processos existents).
En el Pla anterior es van aplicar les previsions recollides a 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 (Llei de simplificació, en endavant), que van permetre
estandarditzar la legalització de les activitats econòmiques en el territori de
Catalunya i possibilitar la tramitació electrònica de molts dels procediments

B. Menys és més

Aconseguir que l’empresari doni les seves dades només un cop
En paral·lel, per aconseguir un marc jurídic que faci possible una relació
digital “nativa” entre les empreses i l’Administració, cal treballar per
transformar els actuals sistemes d’informació de què disposen les

13

administracions públiques i adaptar-los a la nova forma de treball i de relació.
Fins ara, els sistemes d’informació de les diferents unitats amb competència
per legalitzar algun aspecte d’una activitat econòmica es construïen de forma
totalment independent i autònoma de la resta. Aquesta forma d’actuar ha
estat fruit d’una regulació molt compartimentada dels requisits que s’havien
d’acomplir per poder actuar en el mercat, sense tenir en compte d’una
manera transversal l’impacte de la regulació sobre les empreses.

el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), amb els quals ja s’ha
treballat de forma coordinada en els plans anteriors, i ara més que mai cal
reforçar la col·laboració i disposar d’una estratègia conjunta per tal de passar
de treballar amb formularis a treballar amb dades i, a la vegada, poder
compartir les dades que les empreses i professionals han de comunicar a les
diferents administracions públiques.
Fer possible aquest repte implica desenvolupar tot un seguit d’actuacions per
estandarditzar la informació que s’ha de compartir, aconseguir que els
sistemes d’informació siguin interoperables i que integrin dades procedents
d’altres sistemes.

Per tant, per poder explotar al màxim les funcionalitats que ens permeten les
noves tecnologies i fer possible, no solament, que les empreses donin només
una vegada la informació, sinó que proactivament les administracions
puguem oferir la informació que ja tenim en el nostre poder, cal que tots
plegats portem a terme una transformació total de les nostres plataformes
tecnològiques de forma que, d’una banda, sigui possible compartir la
informació que s’hi conté, respectant en tot moment la protecció de dades
personals, i, de l’altra, s’acceptin formes diferents de recollir la informació
que aporten les empreses, fugint de la tradicional sol·licitud adreçada
específicament a cada una de les unitats amb alguna responsabilitat sobre
aquella activitat econòmica concreta.

C. Transparència

Hem de treballar amb transparència, oferir les dades que tenim i
facilitar les gestions als empresaris.
Treballar en un entorn multicanal i en xarxa on, organitzativament i
tecnològicament, tinguem uns sistemes preparats per recollir les dades una
única vegada que permeti compartir-les ha de possibilitar fer un segon pas
per tal d’oferir a les empreses una visió de 360º de la situació administrativa
de la seva activitat. És a dir, l’Administració ha de ser totalment transparent,
de manera que els titulars d’una activitat econòmica puguin conèixer de
forma fàcil i en un multidispositiu quins són els procediments administratius
que han realitzat, però també, alhora, conèixer l’estat de cadascun d’aquests
procediments i de l’activitat en la seva globalitat.

Els diferents plans de la FUE han permès incorporar en el portal electrònic
únic (Canal Empresa) el catàleg de la totalitat dels procediments
administratius que afecten l’activitat econòmica, amb independència de
l’Administració responsable i del cicle de vida de l’empresa, i ara cal continuar
amb la transformació tecnològica de les diferents plataformes i sistemes
d’informació de què disposen les diferents administracions públiques.
En aquest procés de transformació hi ha un seguit d’actors clau, com ara el
Centre de Tecnologies de la Informació (CTTI), en l’àmbit de la Generalitat, i

Amb l’anterior pla ja es va construir una carpeta o espai de l’empresa on es
recullen les transaccions que aquesta ha fet amb l’Administració de la
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Generalitat. Ara bé, per tal de poder complir amb les previsions actuals de la
Llei de simplificació administrativa i aconseguir un espai que ofereixi una visió
de 360º de la situació d’una activitat econòmica en relació amb totes les
administracions públiques, cal avançar en la integració dels sistemes
d’informació en estreta col·laboració amb:




empreses i dels professionals d’una manera fàcil i àgil les diferents línies de
finançament (serveis i productes) disponibles, des del mateix espai on la
persona empresària realitza la legalització de la seva activitat
Així mateix, des del projecte de la FUE entenem que la facilitat per fer negocis
no només cal buscar-la en la millora dels serveis de tramitació que són de
compliment obligatori per legalitzar una activitat, sinó que també passa per
oferir de forma integral altres serveis d’assessorament, suport i ajuda a la
innovació i la internacionalització. Des del Canal Empresa, el portal de la FUE,
ja s’està oferint algun d’aquests serveis, però caldria anar més enllà per
assegurar una correcta actualització de la informació i aconseguir més
integració dels serveis a les empreses que es presten des dels diferents
departaments de la Generalitat i per garantir que l’empresa rep tots els
serveis que pot necessitar.

el CTTI,
el Consorci AOC i
les diputacions amb sistemes de gestió i plataformes pròpies, com ara la
de Tarragona.

D’aquesta manera es podran incorporar noves funcionalitats en l’espai privat
de l’empresa que permetin realitzar i conèixer l’estat de situació de les
gestions administratives amb el conjunt de totes les administracions
catalanes.

En aquest sentit, és especialment important oferir una atenció encara més
acurada, si és possible, per a aquells projectes que per les característiques
d’inversió generada, llocs de treball creats o altres paràmetres que determini
el Govern són considerats estratègics. Per tant, caldrà desenvolupar un seguit
d’actuacions per disposar d’un servei d’acceleració d’inversions en el marc de
la FUE que faciliti la implantació a Catalunya d’aquest tipus de projectes.

D. + Servei i – burocràcia

Transformar els tràmits en serveis públics proactius
La reducció de càrregues administratives i la simplicitat per la legalització
d’una activitat econòmica són reptes clau, però no podem oblidar altres
serveis bàsics que necessiten les empreses i els professionals a l’hora d’obrir
un negoci, com és la necessitat que se’ls faciliti l’accés al finançament.

Addicionalment, cal tenir present el rol dels intermediaris en el món de la
legalització d’una activitat econòmica, ja que els titulars de la mateixa no són
els que realitzen habitualment les obligacions que imposa la legalització de la
seva activitat, sinó que ho deixen en mans de professionals o “intermediaris”.
Aquests professionals són els encarregats de facilitar la informació necessària
a l’Administració.

Segons les enquestes de clima empresarial, elaborades per l’Idescat, una de
les principals dificultats que identificaven les empreses a l’hora de crear un
negoci era l’accés al finançament. Per aquest motiu, un dels reptes d’aquest
nou pla de la FUE és treballar conjuntament amb ACCIÓ, l’ICF, Avalis,
AVANÇSA i la resta d’unitats responsables per posar a disposició de les
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És cabdal que, des de les diferents administracions públiques, es posin a
disposició d’aquests professionals els serveis necessaris perquè puguin
facilitar la informació necessària per compte dels seus clients i, a la vegada,
que els clients puguin informar de quines són les persones que actuen en
nom seu i quin tipus d’informació poden gestionar, tal com s’ha indicat en les
diferents sessions de treball amb representants d’aquest col·lectiu, aplicant
un metodologia col·laborativa del pensament de dissenyador (design
thinking).




F. Conversem

Més que comunicar, hem de conversar amb les empreses.

Què ofereix la FUE a les empreses i què demanen les empreses a la FUE? Cal
que les empreses coneguin els serveis disponibles i se’n puguin beneficiar.
Tot i les millores que encara es poden implementar, el cert és que disposem
d’una FUE plenament operativa que connecta les diferents administracions
públiques catalanes d’una forma pionera a Europa. Per tant, no només cal
seguir difonent als empresaris i als professionals els serveis actualment
disponibles i promovent més accions de difusió de la FUE, que penetrin entre
l’empresariat, sinó que també hem d’aconseguir que aquesta comunicació
sigui bidireccional i habilitar canals d’escolta activa que permetin conèixer de
primera mà les seves necessitats. Però, sobretot, hem d’aconseguir el
compromís del sector empresarial per facilitar la consolidació dels serveis que
ofereix la FUE entre el teixit empresarial.

E. Millores internes

Portar a l’organització a ser diferent i millor del que normalment és per a
si mateixa i per al seu entorn.
Per tal de poder millorar els serveis que oferim als clients, són necessàries
transformacions en procediments i solucions tecnològiques que, tot i no tenir
un impacte directe en els empresaris i professionals, són clau per poder fer
efectiva la transformació del model de relació.
Sovint aquests processos no es prioritzen, precisament perquè no tenen
visibilitat externa de forma directa i perquè és costós que es visualitzi
l’impacte real.
Ara bé, també sovint, si no s’aborden aquests canvis interns, no és possible
aconseguir els resultats que es pretenen visibilitzar i, en aquest sentit, des de
l’Administració tenim el repte de dedicar els recursos necessaris per tal de:


revisar els processos interns per tal de fer-los més àgils i eficients,
formar adequadament els empleats públics per tal de dotar-los de
recursos i eines que els permetin adaptar-se amb més facilitat als canvis
de l’entorn i prestar els serveis amb més qualitat.

fer possible el correcte funcionament de les solucions tecnològiques i ferles evolucionar en la línia adequada,
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6. Línies de treball

A. Posem-nos d’acord

A.1 Coherència i coincidència: garantir l’estandardització de l’actuació administrativa per als ciutadans i l’activitat econòmica
El pla FUE ha permès identificar sectors on cal avançar en la implementació dels principis internacionalment acceptats de necessitat, proporcionalitat i mínima intervenció per tal de consolidar i posar en
valor els controls sobre càrregues administratives innecessàries que dificulten l’impuls de l’activitat econòmica, la creació d’ocupació i una competència efectiva en els mercats. Els bons resultats obtinguts
en l'aplicació de la regulació prevista per a les activitats innòcues i de baix risc amb la Llei 16/2015, de simplificació administrativa, ens porta a continuar el treball jurídic iniciat en el seu moment per tal de
garantir una regulació homogènia per a tot el territori, i ampliar les previsions de la Llei, però també ens cal continuar treballant en l'àmbit organitzatiu per tal d’optimitzar el catàleg FUE, identificar punts
de contacte i sinergies que ens permetin facilitar i estandarditzar la relació de les empreses amb l'Administració, i possibilitar la recollida de dades de forma electrònica.

A1.1 Igualtat de criteris: regulació homogènia per a tot el territori
D'aquesta manera, en l'àmbit jurídic, aquest Pla pretén avançar en dues línies d'actuació. D'una banda, en estandarditzar els règims d’intervenció mínima per a aquelles activitats que volen posar en
marxa un establiment i que, tot i que no són innòcues o de baix risc, també permetent una tramitació unificada que fa possible que les empreses aportin les dades només una vegada a les diferents
administracions, així com un seguit de millores que es detallen en l’apartat següent. De l'altra, en el vetllar per tal que les noves normes que s'aproven estiguin alineades amb les previsions de la Llei
16/2015.
A1.1.1

Modificar la Llei 16/2015, de simplificació administrativa per tal de:
Incloure noves activitats dins dels annexos I i II, i donar cobertura a totes aquelles activitats de nova aparició no
regulades per cap altra normativa. Per exemple : room escapes, happy parks...
Esmenar deficiències detectades en els procediments de verificació i control de les activitats, adequant-les a la Llei
39/2015 i 40/2015, de procediment administratiu comú.
Regular les entitats col·laboradores habilitades per la Generalitat com a instrument voluntari de col·laboració i
ajuda a les administracions durant el procés d’execució dels plans d’inspecció i verificació.
Desenvolupar el règim sancionador supletori ja previst a la norma, així com la previsió de multes coercitives.
Concretar en quins casos s’ha de considerar que les modificacions de les activitats regulades en aquesta Llei són
substancials i estandarditzar el seu procediment a tot el territori.
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Tecnològic

àmbit

REPTES

Regular les activitats amb impacte per a les quals sectorialment la seva regulació vigent no estableix els règims
d’intervenció per a l’obertura d’establiments.
Definir el directori d’empreses i establiments, les noves funcionalitats de l’espai privat de l’empresa (carpeta de
l'empresa), i l'obligació de la informació de les taxes i de possibilitar-ne el pagament electrònic.
Preveure de la tramitació unificada com a procediment facilitador de l’activitat econòmica.
Definir l’identificador únic de l’establiment.
A1.1.2

J

Vetllar perquè les noves normatives que afecten l’activitat econòmica complexin amb els principis de la Llei 16/2015
Si volem garantir una intervenció mínima sobre les activitats, cal que les diferents normes que afectin el conjunt de
l’activitat econòmica siguin compatibles amb els principis generals d’actuació establerts per la Llei 16/2015, de
simplificació administrativa, garanteixin el control de les càrregues administratives i la mínima intervenció
administrativa possible, assegurin la tramitació electrònica com a principal canal de relació amb l’empresa, i
possibilitin l'optimització i interoperabilitat de l’actuació administrativa.
Per tal de fer-ho possible, cal treballar conjuntament amb les assessories jurídiques i les unitats competents en la
legalització de les activitats econòmiques des del moment inicial en què sorgeix la necessitat de modificar la
norma.

J

2019-2021

A1.2 Optimització i estandardització del Catàleg de tràmits FUE a tot el territori
En l'àmbit organitzatiu, cal també continuar en la línia ja iniciada pels plans anteriors i identificar criteris d'optimització i estandardització dels tràmits per tal d'aconseguir-ne una gestió més àgil i eficient
derivada de les possibilitats que el nou marc jurídic i l'evolució tecnològica ens permeten. En aquest sentit, en relació amb la utilització de formularis, i mentre no s'aconsegueixi tramitar amb dades,
s'empraran formularis dinàmics en PDF per facilitar la tramitació.
A1.2.1

Consolidar el catàleg FUE i millorar els tràmits ja implantats a partir d'uns criteris d'optimització acordats
Implantar nous tràmits que afectin l’activitat econòmica.

2019-2021

Revisar els tràmits implantats i adaptar-ne la configuració a les noves funcionalitats TIC que es van introduint.
En relació amb la identificació i la signatura electrònica, per tal que les interaccions entre els agents econòmics i les
administracions públiques siguin tan senzilles com sigui possible, es cercarà la utilització de segells electrònics per
part dels agents econòmics i, complementàriament, es facilitarà la utilització de la identificació personal amb VALID
quan sigui aplicable (autònoms).
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2019-2021
O

2020-4T

En relació amb la identificació de representants, fer ús intensiu de les funcionalitats del Registre electrònic general
de la representació Representa. Tant en la perspectiva de representació legal com en l’al·legada (intermediaris,
treballadors de la mateixa empresa...).

A1.2.2

O

Aconseguir un accés àgil al repositori dels projectes i a altres documents tècnics dels col·legis professionals, per
evitar que s'hagin de presentar com a annexos als tràmits de les diferents administracions.

T

O

2019-4T

O

2019-4T

O

Millorar l’eina de cerca guiada de tràmits
Afegir tots els tràmits relacionats amb l’activitat econòmica, tant els de competència de la Generalitat i dels
ajuntaments, com els de competència supramunicipal.

C

2019-2021

2019-4T

T

O

Revisar el comportament actual de l’eina per redissenyar la informació que es lliura i per respondre a les
necessitats del personal tècnic i tramitador de les oficines FUE en relació amb la prestació del servei d’informació.

2020-4T

2019-2T

Impulsar la resolució immediata dels tràmits
Incrementar el nivell de servei FUE dels procediments administratius en què sigui possible, per tal de reduir el
temps d’espera dels clients, millorant l’agilitat i eficiència de l’Administració.

2019-2021
O

Implantar noves funcionalitats que permetin reduir el temps de tramitació en frontal.
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T

2019-4T

AO + AJ

S.
sectorials

AOC

CTTI

DGAC

2019-2T

Promoure la coordinació de la informació que oferim a les empreses, a totes les oficines d’atenció presencial, i impulsar la utilització de les eines informàtiques corporatives i la integració
dels sistemes d’informació

Incorporar, en la mesura que es pugui, els plans d’usos dels ajuntaments per tal de tenir en compte les activitats
permeses en determinades àrees dels termes municipals.

A1.2.6

OGE

2019-2T

Cal promoure accions de coordinació, tant organitzativament dins de la mateixa Generalitat com amb les principals
organitzacions empresarials, intermediaris i a les oficines d’atenció presencial a l’empresa que han impulsat les
administracions locals, per tal que els empresaris i professionals coneguin tots els serveis que la FUE ofereix i
puguin emprar-los fàcilment.
A1.2.4

2019-1T

Estandarditzar els textos de les Declaracions Responsables utilitzades habitualment en els tràmits, i les
relacionades amb la representació, en compliment de la normativa, a la disposició de documentació acreditativa.
Estandarditzar el tractament dels intermediaris en els diferents tràmits.
Estandarditzar els projectes tècnics que s’han de presentar davant de l’Administració
Treballar en models de projectes tècnics de les activitats més usuals en el territori amb els col·legis professionals,
per tal que puguin servir com a protocols estàndards referents tant per als intermediaris privats de les empreses
com per a les diferents administracions implicades.

A1.2.3

2019-4T

T

En relació amb el pagament de taxes, impulsar els requeriments de pagament, evitant si és possible la generació de
cartes de pagament des dels sistemes informàtics de gestió.

SAFP

Accions

CFAE+CA

Jurídic

Projectes

unitat responsable

termini

Tecnològic
Organitzatiu
Comunicatiu

àmbit

REPTES
Línies d'actuació

A1.3 Recollida electrònica de les dades

Establir el canal electrònic com a exclusiu, tant en l’àmbit de la Generalitat, com en els procediments administratius que afecten les administracions locals i que estan relacionats amb l'activitat
econòmica, per tal de possibilitar la tramitació unificada i l'eficiència en la tramitació.
A1.3.1 Aprovar els mecanismes legals que permetin que el canal electrònic sigui l’exclusiu per a empreses i professionals
Publicar l'ordre de l’òrgan competent que establirà que els procediments que s’hagin de tramitar obligatòriament
2019-1T
pel canal electrònic siguin els que defineixi la seu electrònica de la Generalitat.
O
J
Determinar el mecanisme legal en el cas dels tràmits de competència municipal.
2019-1T
A1.3.2

Disposar de tots els procediments administratius en suport electrònic
Impulsar la configuració de tràmits en suport electrònic, començant per aquells amb més volum d'expedients i/o
de documentació a presentar, segons la planificació que s’acordi en la Comissió Interdepartamental de la FUE.

O

2019-4T

A.2 Coordinació: definim la visió i caminem de manera progressiva
El model de finestreta única implementat a Catalunya ha permès que les empreses i els professionals tinguin en un únic punt físic o virtual (Canal Empresa) tota la informació i serveis que necessiten per
poder iniciar una activitat econòmica. Considerant que a Catalunya les competències relatives a la legalització d’activitats econòmiques estan distribuïdes entre els 3 nivells d'administració (estatal,
autonòmica i local), és imprescindible un gran esforç de coordinació entre tots els actors implicats, per assegurar que l'empresari és al centre de les polítiques públiques i que la finestreta única és de
"l'empresari".
Aquesta coordinació ha de ser present tant en la fase de legalització de l’activitat com en el control a posteriori. Considerant que la Llei 16/2015, de simplificació administrativa, va reduir la intervenció
administrativa a règims d'intervenció mínima, com ara la declaració responsable i la comunicació prèvia, el control ex post adquireix una nova dimensió, i cal també assegurar una bona coordinació entre
les diferents administracions per minimitzar l’impacte en les persones titulars de les activitats econòmiques.

A2.1 Coordinació entre departaments i organismes en l’àmbit Generalitat de Catalunya. No repetim tasques
La coordinació entre els diferents departaments de la Generalitat i, sobretot, amb els òrgans que tenen competències transversals sobre atenció ciutadana, administració electrònica i solucions
tecnològiques és cabdal per assegurar l’èxit de les actuacions previstes al Pla. Per aquest motiu, es planteja un colideratge amb aquestes unitats en relació amb l’evolució i la transformació de les
plataformes comunes que permetrà tenir una visió compartida de l’estratègia que cal seguir i, a la vegada, l’optimització dels recursos necessaris per portar a terme aquesta innovació totalment
disruptiva.
A2.1.1 Coordinar òrgans transversals (OGE-OPAE-DGAC-CTTI-CAOC). Coliderar els projectes corporatius rellevants pel Pla de la FUE
Mantenir reunions de coordinació amb els òrgans transversals corresponents, per tal de poder afavorir l'adaptació
del model FUE, d'una forma ràpida i àgil, als canvis normatius, organitzatius i tecnològics que vagin sorgint
(evolucions TEI, espai privat de l'empresa, eina Representa, e-TRAM,...)
A2.1.2

A2.1.3

Entre els departaments
Mantenir reunions de coordinació amb les àrees d'organització i les unitats competents en matèria de legalització
de l'activitat econòmica.
Protecció de dades
Possibilitar que les dades i els documents que l'empresa facilita a l'Administració (entesa com una administració
que engloba el nivell estatal, autonòmic i local) puguin ser visualitzats per totes les unitats responsables i
competents en aquesta matèria i, alhora, que tot aquest espai transversal de gestió doni garanties a la
reglamentació vigent en matèria de protecció de dades i als compliments normatius corresponents.
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A2.2 Coordinació entre administracions: món local
Igual que la coordinació establerta en el punt anterior, cal poder destacar en aquest nou Pla la coordinació amb les administracions locals, tenint present que el Pla FUE 2015-2017 va incidir en la voluntat
d'implicar totes les administracions, i els resultats han estat molt positius.
A2.2.1

Implantar la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica
Convocar trimestralment la Comissió esmentada per tal de consensuar les propostes de millora i les actuacions que
s’han de desenvolupar.

A2.2.1

A2.2.2

A2.2.3

A2.2.4

A2.2.5

Fer planejaments urbanístics més àgils
Estudiar les possibilitats organitzatives, jurídiques i tecnològiques perquè els planejaments urbanístics estiguin de
forma més present i directa en tota la informació facilitada per la Finestreta Única Empresarial, tenint present la
transversalitat d'aquest àmbit i la seva afectació i repercussió en l'activitat econòmica.
Aconseguir l'adhesió dels ajuntaments que encara no són FUE i especialment de l'Ajuntament de Barcelona
Establir un calendari individualitzat per definir de forma conjunta el desplegament de la FUE per a aquells
ajuntaments que no estan adherits o que ho estan en curs.
Donar suport als ajuntaments, especialment als més petits, per tal que puguin prestar correctament els serveis FUE
Reforçar el coneixement tècnic, comunicatiu i informatiu de totes les novetats i condicions de servei, tenint
present les estructures organitzatives i el desplegament del projecte FUE en cadascuna d'aquestes administracions,
per garantir que els servidors públics puguin oferir un bon servei a les empreses més properes al seu territori.
Coordinar i impulsar noves comunitats de pràctiques multidisciplinàries en l’entorn de l’activitat econòmica
Crear noves comunitats de pràctiques i mantenir les existents, com a mecanismes de detecció d'incidències que es
produeixen i, a la vegada, de millora tant dels procediments interns com transversals en la gestió administrativa de
l'activitat econòmica.

T

O

2019-2020

O

2020-4T

O

2019-4T

O

O

C

2019-4T

2019-2021

Dissenyar i desenvolupar els sistemes de pagament electrònic de les taxes municipals associades als procediments administratius de competència local
Establir i calendaritzar millores organitzatives, jurídiques i tecnològiques per tal de possibilitar que les taxes
associades als procediments administratius de competència dels ajuntaments sigui un procés fàcil i àgil des de la
Finestreta Única Empresarial. Per aquesta raó cal desenvolupar sistemes de pagament transversals compatibles
amb els sistemes i portals de tramitació emprats per les administracions locals.
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A2.3 Coordinació amb empresaris
A2.3.1

Treballar per sectors d'activitat
Establir reunions periòdiques amb les diferents organitzacions empresarials i gremis professionals, per tal de
detectar les necessitats i possibilitats de millora en els tràmits que els afecten segons la tipologia d'activitat que
realitzen.
Proposar millores en els tràmits i les accions comunicatives o formatives que siguin necessàries a partir de les
conclusions que s’extreguin del treball conjunt previ realitzat amb els representants de cada sector d'activitat.

A2.3.2

2019-2021

O

Donar a conèixer i fer difusió del mecanisme d’informació per a la reducció d’obstacles: un instrument creat en
virtut de l’article 10 de la Llei de simplificació que permet a les empreses i professionals posar en coneixement de
l’Administració les barreres a l'accés i a l'exercici d'una activitat econòmica
Enquestes del clima empresarial
Mantenir un contacte periòdic i proposar noves preguntes a través de sistemes automatitzats d'enquestes, que ens
possibilitin detectar disrupcions en el sistema, ens possibilitin focalitzar les accions en reducció de les càrregues i
control sobre les empreses d'una forma més directa i prioritzar-les en funció dels resultats obtinguts.

O

C

2019-2021

O

C

2019-2021

2019-2021

O

A2.4 Estandardització dels plans de verificació i control ex post realitzats per l'Administració
Tenint present que la Llei 16/2015, de simplificació administrativa, va reduir la intervenció administrativa sobre les empreses i va impulsar la necessitat de publicar els plans de control ex post anuals que
realitzen les administracions sobre aquestes empreses, es considera necessari treballar amb totes les unitats competents i amb els serveis inspectors públics per definir protocols i punts de coordinació
que facilitin a l'Administració obtenir una informació clara de les activitats que estan implantades en el territori, definir la taxa d'inspecció realitzada sobre aquestes activitats, fer una recollida electrònica
d'aquestes actuacions i, alhora, donar transparència a totes aquestes actuacions administratives a través de l'espai privat de l'empresa i impulsar les millores més adients a partir del treball coordinat.
A2.4.1

Fer anàlisis dels plans de verificació i control ex post realitzats per les diferents administracions per sector d'activitat econòmica
Crear noves proves pilot en matèria de control ex post per aprofundir en els requeriments de dades i de
funcionalitats que ajudin a definir el sistema d’informació específic d’inspecció i control.

2019-4T

Dissenyar i implantar per a cadascuna de les unitats responsables i administracions competents els plans de control
i verificació realitzats a una mateixa activitat i definir la taxa d’inspecció òptima segons la tipologia i el nombre
d’activitats implantades.

2019-2021

Crear un espai al Canal Empresa per publicar els plans existents:
- definició funcional dels requeriments
- desenvolupament

T

2020-2T
2021-4T

Integrar les eines de gestió per tal de possibilitar que les actuacions realitzades en matèria de control ex post siguin
consultables per part de l'empresa des de l'espai privat de la carpeta.

T

2021-4T

O

Detectar els punts febles i impulsar accions formatives amb els diferents inspectors públics per tal que coneguin el
nou model de control ex post.
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Crear el sistema interadministratiu d’informació específic d’inspecció i control sobre les activitats

Crear un sistema d’informació específic d’inspecció i control que integri els diferents sistemes sectorials actuals com una capa per sobre d’aquests que permeti compartir la informació dels
diferents expedients, amb una doble finalitat:
• que serveixi per oferir dades al personal inspector
• permeti la integració de les inspeccions en la nova àrea privada del Canal Empresa per tal que estiguin a l’abast de l’empresa:
- definició funcional
- desenvolupament
Definir les possibles integracions amb el nou sistema corporatiu de gestió dels expedients sancionadors

T

O

2020-2T
2021-1T
2021-2T

B. Menys és més

Aconseguir que l’empresari informi de les seves dades només un cop: menys dispersió, més fiabilitat i actualització.
B1 Estandardització i reusabilitat
El procés de transformació tecnològica que ha de permetre una relació digital nativa entre les empreses i les diferents administracions comporta com a pas previ ineludible la definició i el consens entre les
diferents administracions del model de dades estàndard que compartirem i de la construcció d'un seguit de solucions que permetin fer ús de forma compartida de la informació ja facilitada, siguin dades o
documents, fent-lo viable a partir dels sistemes d'informació i gestió de què ja disposa cada unitat responsable.

B1.1 De dades
Aconseguir disposar d'un sistema de tramitació que reutilitzi les dades que aporten les empreses requereix, d'una banda, impulsar un treball conjunt per estandarditzar el conjunt de dades i definir de
forma inequívoca els conceptes i atributs relacionats amb l'activitat econòmica per tal de possibilitar una base de dades comuna d'una mateixa activitat econòmica o establiment construïda a partir de la
gestió de dades que realitza cada administració i unitats responsables. Addicionalment, ens cal dotar l'establiment d'un identificador únic per tal de possibilitar que tots els tràmits relacionats amb un
mateix establiment siguin identificats inequívocament amb una adreça determinada, i que ha de servir de codi de referència a les administracions implicades per catalogar els seus tràmits, davant de la
inexistència d'una harmonització i consens en les adreces postals emprades en aquests tràmits.

PURE
COSMOS

B1.1.1

Definir i construir el catàleg únic de dades dels conceptes relacionats amb l'activitat econòmica
Aplicació pilot en el catàleg d'atributs del TEI.
Identificació dels objectes (ubicació, establiment, instal·lació,...)
Definició completa dels atributs de cada objecte.

2019-2T
T

Construcció del catàleg i serveis web associats.
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O

2020-2T

B1.1.2

B1.1.3

Definir i construir la solució tecnològica que faci possible l’identificador únic de l’establiment
Definir l'algoritme de generació de l'identificador únic.
T
O
Definir i construir el servei web de generació de l'identificador.
2020-1T
Identificar els sistemes de gestió pilot en la utilització de l'identificador únic (RADAE,...)
Impulsar la tramitació amb dades
Cal superar la tramitació a través de formularis PDF i avançar cap a la tramitació amb dades, per tal de facilitar la tramitació electrònica i impulsar l'ús de la nova àrea privada de l'empresa i la
funcionalitat de la tramitació unificada.
T
O
Definir la solució tècnica i funcional de la tramitació amb dades.
2019-4T
Identificar un tràmit pilot on implementar la tramitació amb dades i fer-ne la prova.
2020-4T
Definir les modificacions que s’han de realitzar al CE per permetre la tramitació amb dades.
2021-4T
Adaptar l'àrea privada de CE per incorporar la funcionalitat de tramitació amb dades.
2021-4T
T
Establir una planificació per a la reconfiguració de tots els tràmits del catàleg de la FUE per fer possible la
tramitació en dades.

O

2021-4T

B1.2 De documents
Impulsar la integració dels diferents sistemes informàtics de tramitació amb la plataforma d'arxiu documental corporativa ARESTA, incorporant les funcionalitats necessàries per cobrir tots els tràmits
relacionats amb l'activitat econòmica, i treballar per possibilitar la consulta i la vinculació de documents ja aportats entre expedients dels diferents tramitadors corporatius.
B1.2.1

Definir el model d'integració a ARESTA dels expedients d'activitat econòmica que disposen d'un número de registre sobre el que pivota l'arxiu de tota la documentació
Determinar les metadades necessàries que cal enviar a ARESTA.

2019-1T

Actualitzar els serveis web per incorporar les noves metadades.
B1.2.2

T

2019-2T

O

2019-4T

O

2019-2021

Integrar els expedients d’activitat econòmica de competència de la Generalitat de Catalunya amb l’eina corporativa ARESTA
Consensuar i establir els mecanismes necessaris per possibilitar la integració del tramitador d'expedients
interdepartamental amb ARESTA
Portar a terme la integració dels sistemes informàtics de gestió específics d'activitat econòmica amb ARESTA,
segons el calendari aprovat per la Comissió FUE.

B1.2.3

O

T

Impulsar els mecanismes que permetin vincular i consultar documents entre els diferents expedients gestionats pels tramitadors corporatius
Definir de manera conjunta les necessitats de consulta de documents comuns.
2019-1T
O
Realitzar la definició funcional corresponent a cada tramitador de manera homogènia.
2019-4T
T
Implementar les millores.
2020-4T
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B1.3 Entre sistemes d'informació Fomentar la definició de funcionalitats comunes d'una manera corporativa per tal d'aplicar-les en els diferents tramitadors corporatius, facilitant d'aquesta
manera el seu ús per part de totes les unitats
B1.3.1 Impulsar la definició coordinada i comuna de les funcionalitats existents.
Ajustar i estandarditzar el funcionament actual dels mòduls comuns de tramitació electrònica integrats en els
tramitadors corporatius (crides a e-còpia, porta signatures, segell d'òrgan, Gidecat,...).

B1.3.2

B1.3.3

2019-4T

T
O

2019-2T
2020-1T

Identificar millores en el funcionament dels mòduls comuns.
Planificar els canvis que s’han de desenvolupar.
Impulsar la definició coordinada i comuna de noves funcionalitats en els tramitadors corporatius

T

Crear un grup de treball permanent que defineixi conjuntament les noves funcionalitats dels tramitadors
corporatius sota criteris d'eficiència i simplificació.

T

O

2019-1T

T

O

2019-4T

Estendre l´ús de la solució de tramitació massiva (business to government - BTG).
Impulsar la configuració de nous tràmits amb possibilitat de tramitació BTG.
Estendre l'ús de la tramitació BTG a altres empreses i intermediaris, a més dels organismes de control que
actualment ja estan emprant el servei.
Implementar funcionalitats de validació en destinació de les dades enviades a través de la solució BTG.

B2 Interoperabilitat
La gestió administrativa de les activitats econòmiques no és un fenomen que apareix amb el projecte de la Finestreta Única, sinó que cadascuna de les administracions i unitats responsables al llarg dels anys
ha anat construint plataformes i sistemes d'informació dels procediments administratius de la seva competència. És a partir del model de gestió transversal FUE que, amb la voluntat de possibilitar que la
relació de l'empresa amb l'Administració i viceversa sigui fàcil i àgil, i no hagi una duplicitat de les dades, incongruències en aquestes o dades caduques, simplement per no parlar-se'n, cal impulsar
conjuntament accions que possibilitin que tots els sistemes de gestió puguin interoperar i transferir les dades que disposen, possibilitant que es comparteixin les dades i els documents i, alhora, que sigui un
sistema totalment transparent i segur que ofereixi garanties a les empreses i a l'Administració de la gestió i ús que s'ha fet d'aquesta informació.

B2.1 Reaprofitament de dades. Compartir dades internament
B2.1.1

Impulsar mecanismes que facilitin la consulta de les dades dels diferents back offices per part dels empleats públics que gestionen procediments relacionats amb l'activitat econòmica

B2.1.2

Definir consultes genèriques a partir del NIF de l'empresa.
Definir perfils d'usuaris oberts i de fàcil gestió.
Compartir expedients d'una mateixa empresa
Referenciar els expedients entre els diferents tramitadors, per tal de poder consultar o incloure l'expedient en una
eina sense haver de tornar a carregar els documents.
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T

O

2019-4T

T

O

2019-4T

B2.2 Millorar i incrementar els serveis disponibles d'interoperabilitat
B2.2.1

Incrementar el catàleg de serveis d'interoperabilitat ofert actualment a través de PICA i Via Oberta
Identificar els serveis d'interoperabilitat que s’han d’integrar (consulta de titulacions com ara els certificats de
professionalitat, consulta d'acreditacions professionals com ara carnets,...).
Planificar la implantació dels nous serveis.

B2.2.2

O

2019-2T
2020-2T

Millorar les dades ofertes i/o el funcionament dels serveis d'interoperabilitat existents
Identificar les millores necessàries en els serveis oferts actualment.
Planificar la implantació de les millores.

B2.2.3

T

T

O

2019-1T
2019-4T

T

O

2019-4T
2020-2T

Automatitzar les consultes disponibles en el tramitador d'expedients interdepartamental
Definir les consultes que s’han d’automatitzar.
Implantar la solució.

B3 Integració
Cal integrar les diferents plataformes tecnològiques i els sistemes d'informació per tal d'aconseguir una Administració més eficient, reduint els terminis de resposta i requerint a les empreses només aquella
informació i aquells documents que realment no estiguin a disposició de l'Administració. En aquest sentit, cal poder dissenyar i construir certs elements tecnològics que possibilitin la integració de les eines
corporatives, la federació de carpetes possibilitin la tramitació unificada com a sistema integrador i facilitador de la relació de l'activitat econòmica amb l'Administració

B3.1 Integració de sistemes

PURE COSMOS

B3.1.1

Construir el directori d’empreses i establiments
La construcció d’aquesta eina permetrà dotar l’àrea privada de l’empresa de les dades que ha facilitat una única vegada a l’Administració. D'aquesta manera, se li podrà mostrar tota la
informació que l’Administració té abans d’iniciar un nou procediment. Per fer això possible, caldrà dotar l'establiment d'un identificador únic que servirà de codi de referència a les
administracions implicades per catalogar els seus tràmits, de forma que tots els tràmits relacionats amb un mateix establiment siguin identificats inequívocament amb aquesta referència.
Actualitzar la base de dades del Canal Empresa.
2019-2T
Determinar el model tecnològic i construir-ne el directori.
Definir detalladament els protocols d'adhesió al directori dels diferents registres relacionats amb les
T
O
activitats econòmiques.
2020-4T
Planificar la integració dels diferents registres en el directori.
Identificar i executar les càrregues inicials de dades en el directori.
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B3.1.2

B3.1.3

Integrar l’eina TEI amb TAIS
Aprovar el funcional d'integració entre les dues eines.
Desenvolupar la solució tecnològica.
Formar els informadors de l'OGE i cambres.
La Comissió FUE establirà el calendari de configuració i d'implantació de totes les subvencions adreçades a
l’activitat econòmica en la nova solució.
Integrar els sistemes de pagament de taxes municipals (vinculat al punt a A2.2.5)
Establir la viabilitat i integració dels sistemes de pagament dels procediments de competència municipal que ja
disposen i possibiliten el pagament de les taxes associades de forma electrònica, per tal que aquest pagament
pugui realitzar-se des del portal electrònic únic per a les empreses.

T

T

O

2019-1T
2019-1T
2019-2T

O

2019-2021

O

2020-4T

O

B3.2 Federació de carpetes dels procediments administratius d’activitat econòmica
Cal implementar les integracions necessàries per tal d'aconseguir que les empreses i professionals puguin realitzar el seguiments dels seus expedients de totes les administracions catalanes a través de la
nova àrea privada del Canal Empresa
B3.2.1 Integrar la carpeta ATC
Determinar el tipus d'integració tecnològica i els conceptes sobre els que cal aplicar-lo.
2019-3T
T
O
Implantar la solució.
2021-4T

PURE COSMOS

B3.2.2

B3.2.3

Integrar les carpetes d'empresa de la Generalitat dins de l'àrea privada del Canal Empresa
Cal que les carpetes existents actualment a la Generalitat fora de l'àmbit GSIT/PICA s'integrin a l'àrea privada del CE via federació de carpetes o bé que s'integrin totalment en el model
corporatiu del CE.
- Determinar quines carpetes alienes a GSIT/PICA cal integrar a l’àrea privada del Canal Empresa de manera
2019-1T
T
prioritària.
O
- Establir el calendari d'integració en funció dels recursos de què es disposi.
2019-4T
Integrar les carpetes municipals amb solució estàndard (e-TRAM) i amb solució pròpia
Implementar la integració de les carpetes dels ajuntaments amb solució estàndard (e-TRAM)
2019-2T
Definir el tipus d'integració que cal adoptar per a les carpetes amb solució pròpia de manera transversal i
estàndard.

B3.2.4

T

O

Determinar un cas pilot en la integració de solucions pròpies (ACTIO).
Integració de les carpetes de l'AGE

2019-2T
2020-1T

Determinar si cal integrar altres administracions o conceptes respecte al servei web (web service) ja disponible per
l'AOC.
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PURE COSMOS

B3.3 Tramitació unificada: 1+1+1+1=1
B3.3.1

Incorporar la tramitació unificada en la nova àrea privada del Canal Empresa
Regular la tramitació unificada com a procediment facilitador de la relació de les empreses amb l'Administració
(relacionat am b el punt A1.1.1 ).

J

2019-4T

Impulsar proves pilot que puguin servir de referència per determinar la integració dels sistemes tecnològics, la
coordinació interadministrativa i la gestió de les dades úniques.
Definir funcionalment i detalladament la funcionalitat de la tramitació unificada dins de l'àrea privada del CE.
Determinar les adaptacions que s’han d’implantar en la funcionalitat de Cerca guiada de tràmits.
Implementar la nova funcionalitat de la TU i la nova cerca de tràmits en el CE.

2019-2T
T

O

2019-4T
2021-1T

B4 Fem-ho fàcil tecnològicament
Cal una Administració innovadora que integri els avanços tecnològics per guanyar en eficiència, aprofitant els avantatges de les solucions multidispositives, l'ús del mòbil com a eina de relació i garantint els
principi de neutralitat tecnològica. Cal, a més, impulsar una nova Administració que s'adapti constantment a les necessitats de tots els models d'empreses, ja estiguem parlant de startups o d'empreses més
tradicionals.

B4.1 Tramitació des del mòbil
B4.1.1

B4.1.2

Millorar el sistema actual de signatura ordinària en la plataforma de tramitació
Fer la identificació i signatura més senzilles, fàcils i àgils per a les empreses, per tal d’impulsar la utilització de
l’IdCatMòbil per a tràmits adreçats a persones jurídiques (integració REPRESENTA-VALID).
Fer la identificació i autorització de representacions des del mòbil.
Possibilitar l'escaneig documents amb la càmera del mòbil
Permetre la tramitació amb dades (relacionat amb el punt B1.3.5).

T

O

2021-4T

O

2019-201

O

2019-4T

B4.2 Facilitar el pagament de taxes i ampliar les opcions de pagament
B4.2.1
B4.2.2

Impulsar els requeriments de pagaments a la carpeta per tal de facilitar el seguiment de l'expedient per part de l'empresari
Planificar el calendari per introduir els requeriments de pagament als tràmits ja implantats.
Incorporar noves funcionalitats en la plataforma de pagament
Permetre pagaments mitjançant transferències.
T
Permetre realitzar pagaments fraccionats.
Permetre configurar domiciliacions des de l'àrea privada.
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Permetre definir descomptes per a prepagament.
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2019-2021

O

Les empreses han de veure tot el que l'Administració té sobre elles.

C1 Oferir transparència a l'empresa
Les persones físiques o jurídiques que desenvolupen una activitat econòmica han de complir una sèrie de requisits que estan determinats per la normativa vigent i, a la vegada, han de facilitar una sèrie
d'informació a les administracions públiques, amb l'objectiu que aquestes puguin vetllar per la preservació del medi ambient i la protecció de la salut i la seguretat, així com els drets dels consumidors. En els
apartats anteriors hem detallat diferents mesures per tal que la tasca de compliment amb les obligacions per part de les empreses sigui més àgil i s'adapti a les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.
Ara bé, els titulars de les activitats econòmiques també tenen el dret d'accedir amb facilitat a tota la informació que les administracions disposen d'elles. L'estat actual de la tecnologia ha de permetre
visualitzar en un únic espai no només l'estat de situació dels tràmits que ha fet amb les diferents administracions, sinó també l'estat de situació administrativa en què es troba una activitat econòmica en un
determinat moment. És a dir, a quins registres administratius està inscrita, quines inspeccions ha tingut i quin ha estat el resultat, els documents generats per l'Administració,...
Tot aquest procés de transformació de la gestió dels procediments ha de facilitar també a l'Administració l'extracció de dades d'ús de les plataformes, avaluar el nombre d'expedients tramitats anualment i
també poder qualificar d'una forma objectiva la qualitat dels serveis oferts.

C1.1 Construcció de l’àrea privada de l’empresa amb visió de 360º
C1.1

Desenvolupar les funcionalitats pels titulars de l'activitat econòmica
Restablir la figura de l'establiment (necessitat d'un sistema d'ubicació geogràfica fiable i senzilla).
Fer possible la visualització de dades registrals a la carpeta.
Crear un espai a la carpeta amb identificador únic: actualització única per a Gencat de dades bàsiques
(administrador, canvi d'adreça, telèfon, etc.).
Precarregar dades bàsiques i específiques als formularis.
Crear un entorn amigable amb orientació al client i amb nou disseny.
Disposar d’un equip de governança de les dades.

2020-2T
2020-4T
T

O

2019-2T

C1.2 Fer transparent l'avaluació
C1.2.1

Publicar al Canal Empresa el resultat de l'avaluació dels serveis oferts
Fer informes trimestrals de seguiment.

C

2019-2T

C

2019-2T

O

Fer indicadors de gestió i d’atenció de clients.
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C2 Transparència per a l'administració
De la mateixa manera que les empreses o professionals han de poder accedir amb facilitat a les dades de què disposa l'Administració i qualificar els serveis oferts per l'Administració, per a les diferents
administracions també és important poder consultar o explotar de forma segura la informació de les activitats econòmiques, sigui per sector d'activitat, per desplegament territorial, etc. En aquest sentit, en
el marc d'aquest Pla es pretén incrementar el nombre de col·leccions de dades disponibles en dades obertes i, a la vegada, instaurar una eina de gestió per explotar la informació disponible que faciliti la
consulta per part de les unitats responsables. El fet d'oferir aquesta possibilitat permetrà eliminar tràmits relacionats amb l'emissió de certificats d'inscripció a registres, ja que les dades estaran en obert. A la
vegada, aquest conjunt d'accions també repercutiran positivament en els ciutadans, atès que tindran un lloc on contrastar de forma oficial la capacitat/obligacions de l'empresa amb la qual es volen
relacionar.

C2.1 Oferir dades obertes
Extreure les dades de les col·leccions de RADAE.
Determinar altres col·leccions per publicar mitjançant dades obertes.
Implementar la publicació de les col·leccions de RADAE.

T

O

2019-2T
2019-4T

C2.2 Accés fàcil a les dades
Implantar la consulta de les dades del directori per a totes les administracions, respectant els criteris referents a la protecció
de dades.

T

O

2020-4T

Explotar dades massives (big data).

D. + Servei i – burocràcia

Transformar els tràmits en serveis públics proactius

D1 Finançament més accessible

PURE COSMOS

Disposar d'un finançament adequat en qualsevol moment del cicle de vida de l'empresa és la principal demanda de les empreses i cal que, d'una forma àgil i unificada, puguin obtenir tota aquesta informació.
Una de les línies d'acció d'aquest Pla ha de ser identificar totes les fonts de finançament disponibles per tal que des de la Finestreta Única Empresarial es pugui informar, però també realitzar, la gestió
corresponent i obtenir la resposta de l'Administració o unitat responsable. És en aquest sentit, que tenint present que tant ACCIÓ com l'ICF (Institut Català de les Finances) i Avançsa són els principals referents
en assessorament i gestió de les diferents línies de finançament públic, cal poder treballar conjuntament per identificar els serveis i productes que es poden oferir a través de la FUE i que possibilitaran a les
empreses que l'accés a aquesta sigui d'una forma fàcil i àgil.

D1.1 Identificar els serveis que es poden prestar des de la FUE
Identificar bones pràctiques.
Identificar i catalogar els serveis i productes existents (ICF, Avançsa, Avalis,...).
Analitzar la viabilitat d'oferir els serveis des de la FUE.

2019-1T
O
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D1.2 Definir els serveis que es poden prestar des de la FUE

PURE COSMOS

Estandarditzar els procediments i els processos: per tal que els productes que s’ofereixen siguin més senzills i àgils per a les
empreses, cal establir una estandardització en la documentació que presenten, treballar amb dades i no amb formularis,
demanar les dades una única vegada...

T

2019-4T

O

Analitzar la forma d'integració entre els sistemes d'informació.
Incorporar a la cerca guiada de finançament els diferents productes.

D1.3 Implantar els serveis a la FUE
Acordar nivells de prestació de servei i definir els possibles encàrrecs de gestió.
Implantar la prova pilot en el primer servei.

J

2020-4T
2021-1T

T
O

Avaluar el servei prestat i les millores que s’han d’introduir.
Implantar serveis i productes addicionals amb iteració de l'avaluació i millora.

2021-2T
2021-4T

T

D1.4 Implantar a la FUE la gestió de totes les subvencions adreçades a empreses i professionals
Fer la integració entre el TEI i la TAIS (ACCIÓ B3.1.2).

2019-1T

T

Identificar les línies d'ajut que s’han implantar.

O

2019-2021

Complir el calendari d'implantació aprovat per la Comissió FUE

O

2019-2021

D2 Apropar l'Administració a l'empresa i no a l’inrevés
En un projecte orientat totalment a l'empresa, és clau oferir serveis de valor afegit que permetin adaptar-nos a les necessitats de les empreses i professionals. Tot i els esforços realitzat per simplificar i reduir
les càrregues burocràtiques, no és fàcil identificar totes les obligacions que cal complir per legalitzar una activitat econòmica, ni tampoc identificar tots els beneficis, serveis o ajudes de què es pot disposar. En
aquest punt, es pretén oferir un suport personalitzat a les empreses, en especial a les startups, que són un sector emergent amb unes necessitats molt concretes.

D2.1 Atenció personalitzada, amb serveis orientats a públics específics
D2.1.1
D2.1.2

Introduir de forma progressiva l'agent FUE de referència
Oferir un tractament prioritari i coordinat amb els grans projectes d'inversió, que sigui accelerador de la inversió
Disposar del marc normatiu necessari que permeti obtenir una reducció de terminis per a aquests projectes.
Implementar un procediment administratiu adaptat a les necessitats d’aquest tipus de projectes:
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C




fer una prova pilot per a una determinada tipologia de projectes
implantar-lo a tots els tipus de projectes recollits en el marc legal
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2020-2T
2021-1T

D2.2 Sectors emergents: startups
Les startups són una tipologia d'empreses molt dinàmiques i amb unes necessitats que s’han de resoldre de forma també molt dinàmica. Per tant, si volem oferir serveis de valor afegit a aquesta tipologia
d'empreses, no ho podem fer des de l’enfocament tradicional, ens cal definir nous serveis adaptats a la forma de funcionament d'aquest tipus d'empresa.
D2.2.1

Analitzar les necessitats d'aquest col·lectiu i dissenyar un pla d'acció per introduir els canvis

O

C

2021-4T

D3 Donar solucions a la figura de l'intermediari, una realitat de la tramitació empresarial
Els intermediaris d'activitat econòmica són molt presents en tot el cicle de vida de l'empresa i, en aquest sentit, es considera cabdal establir vincles i mecanismes de coordinació entre els col·legis tècnics
professionals que preparen documentació tècnica i administrativa per a l'empresari per tal que les eines de representativitat contemplin tots aquests perfils i possibilitin la tramitació amb l'Administració.

D3.1 Definició dels perfils d’intermediaris de l’empresa
D3.1.1

Definir clarament els perfils i rols de representació
Cal poder fixar uns perfils i definicions estàndards que siguin acceptats pels diferents òrgans i administracions
integrants de la FUE, per poder treballar plegats hem d'acordar com denominem i què implica cada rol:
representant legal, apoderat, gerent, administrador, col·laborador intern i extern, tramitador, gestor, presentador,
intermediari, etc.

D3.1.2

O

2019-2T

O

2019-2T

Dissenyar el flux de treball entre el titular i col·laboradors
Per facilitar l’accés a les seves dades i poder tramitar en nom seu fàcilment (sol·licitud de col·laboració, sol·licitud
de signatura,…) aquesta tasca implica també una categorització dels tràmits i àmbits de treball, per poder-los
agrupar, i de les dades i documents de l'àrea privada als quals pot accedir cada perfil.

D3.2 Realitzar l'anàlisi funcional de les noves funcionalitats, amb la col·laboració dels mateixos intermediaris. Integració amb la part privada del Canal Empresa
D3.2.1

Definir el funcionament de l'Administració de rols per part del representant legal, els procediments per donar i
treure permisos d'accés a la carpeta, la seguretat i identificacions necessàries, etc., donant preferència a la
comunicació i identificació a través del telèfon mòbil.

D3.2.2

Definir la forma en què es compartiran dades amb l'eina Representa. L'àrea privada (espai segur i identificat) ha
de poder recuperar les dades des de Representa i també hauria de poder-hi fer nous assentaments de
representació.

D3.2.3

Definir un nou sistema d’accés per als intermediaris que els permeti gestionar els tràmits en nom dels seus clients
empresaris a través de la nova àrea privada. Procediment de "proposta de representació" per part de
l'intermediari.
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D3.3 Desenvolupar l'adaptació de l'àrea privada
D3.3.1
D3.3.2

Construir les noves funcionalitats
Estendre les solucions funcionals adreçades a intermediaris ja operatives com ara la tramitació amb B2B o els
pagaments agregats als procediments administratius d’activitat econòmica.

2020-4T
T

O

Fins el
2021

D4 Proactivitat
L'avenç tecnològic i la visió de 360º de les activitats econòmiques que es vol oferir amb l'espai privat de l'empresa comporta treballar en una Administració molt més dinàmica que l'actual, que promogui
accions de comunicació directes amb l'empresari d'acord als seus interessos i en relació amb l’estat de situació administratiu de la seva activitat. No tots els tràmits per legalitzar una activitat coincideixen en
el temps, en la majoria d’ocasions són seqüencials. Cal fer evolucionar les plataformes a partir del coneixement de tramitació que té l'Administració de forma que els empresaris i els seus intermediaris tinguin
informació puntual dels passos que cal seguir. Així mateix, hem de poder oferir nous serveis i productes que l’estat de la tecnologia ens permeti oferir tant per a les noves empreses com per a les ja existents i
que vulguin mantenir o ampliar el volum de negoci.

D4.1 Més tramitació d'ofici
Si l'Administració disposa de dades, no només les ha de visualitzar a demanda, sinó que hauria d'oferir-les de forma proactiva com una forma d’excel·lència del servei. Igualment, a partir de les dades de
què disposem. podem detectar accions necessàries (o opcionals) i hauríem de proposar-les proactivament a l'empresa.

D4.1.1

Emplenar automàticament dades i formularis. Preomplir les dades que tenim i que l'usuari només hagi
d'actualitzar les que calguin.

D4.1.2

Fer la validació ràpida multidispositiu per part de l'empresariat. Omplir tot un formulari de dades pot ser molt
complicat de fer al mòbil, però confirmar unes dades preomplertes o validar un procediment ja preparat és molt
més senzill.

T

O

2020-4T

D4.2 Més concatenació de tràmits simultanis o successius
D4.2.1
D4.2.2
D4.2.3

Identificar la tramitació simultània i successiva en sectors d'activitat més usuals. Com a Administració hem de
poder detectar tramitacions que sempre es fan juntes, simultàniament o successivament i en aquests casos facilitar
a l'usuari, almenys, que sembli un únic tràmit.
Impulsar i adaptar les plataformes electròniques per tal que possibilitin de forma automàtica la gestió dels
tràmits successius a partir del tancament del pas de gestió prèvia.
Estendre la tramitació successiva automàtica a la resta de sectors d'activitat.
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E. Millores internes

E1 Millores a les plataformes
La FUE ofereix uns serveis de tramitació a les empreses multicanal, de forma que tant es poden fer les gestions en línia, com a qualsevol de les diferents oficines distribuïdes pel territori, garantint en sempre
l'estandardització i homogeneïtzació dels processos. Un factor clau per aconseguir prestar aquests serveis és la plataforma tecnològica que sustenta aquests serveis. Aquesta plataforma està formada per
múltiples peces, unes de les quals són genèriques i donen servei a tot tipus de tràmits, i les altres estan construïdes específicament pensant en les necessitats de les empreses. Ara bé, és clau que totes les
peces que formen la plataforma tecnològica de l'Administració electrònica, en general, i de la FUE, en particular, tinguin garantit un funcionament estable en el temps, a la vegada que puguin realitzar-se de
forma coordinada els evolutius necessaris per assegurar un correcte funcionament de les diferents peces de la plataforma.

E1.1 Estabilitat del sistema: no més caigudes!
E1.1.1

Cal prioritzar els mitjans necessaris per estabilitzar les plataformes i disposar de sistemes que no impactin en les empreses en cas d’indisponiblitats. La implantació de noves funcionalitats ha
de garantir proves adequades i la planificació ha d'assegurar la correcta comunicació a tots els usuaris. Concretament, les solucions en les quals s'introduiran millores són, entre d’altres:
Portasignatures, EACAT, PICA, VALID,...
Dotar dels recursos necessaris les infraestructures corporatives per tal de garantir el seu correcte dimensionament.
Avaluar l’impacte sobre el rendiment de les plataformes dels evolutius necessaris previstos.
Definir un protocol de comunicació interna dels evolutius i les funcionalitats que es posin en producció.

E1.1.2

2019-1T
T

Revisar el protocol d'actuació per millorar la gestió de les incidències.

2019-2T
2019-1T
O

2019-1T

E1.2 Major integració en el manteniment
La interrelació entre les diferents parts de la plataforma de tramitació electrònica corporativa fan necessari un colideratge que permeti un treball col·laboratiu i asseguri un elevat grau de coordinació
entre els promotors de cada solució que garanteixi la coherència dels evolutius i, a la vegada, reculli les necessitats de tots els usuaris
E1.2.1 Millores del TEI, com a tramitador d’expedients dels procediments FUE de competència de la Generalitat de Catalunya
Definició conjunta dels evolutius necessaris amb la col·laboració de les AO i amb sintonia amb l'evolució de la resta
T
O
2019-2021
de tramitadors corporatius.
E1.2.2

E1.2.3

Impulsar un colideratge de l’evolució de les plataformes que asseguri una estratègia funcional coherent i, a la vegada, introdueixi mecanismes que facilitin la col·laboració i la comunicació
entre les diferents oficines tècniques i equips de manteniment d'aplicacions corporatives
T
O
Millorar els protocols d'actuació, en cas d'incidències, per als diferents tramitadors.
2019-2T
T
O
Definir els evolutius de manera col·laborativa entre les unitats funcionals.
2019-2021
Crear comunitats de pràctica per a cada solució /funcionalitat amb representants dels diferents departaments
per recollir les necessitats funcionals
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T

O

2019-2021

E2 Agilitzar els processos
Els canvis en l'entorn i en l'evolució de les solucions tecnològiques permeten introduir millores en els processos per fer una gestió més àgil. Des de la FUE es vetlla per implementar aquestes millores a tots els
tràmits del catàleg, però també cal aconseguir un compromís en la gestió dels expedients quan aquests no finalitzen en el frontal i així poder reduir el temps de resposta. En aquest procés té un pes molt
important el fet que es pugui assegurar la gestió electrònica integral de tots els tràmits del catàleg.

E2.1 Resposta / resolució ràpida
E2.1.1

E2.1.3

Impulsar la signatura de les resolucions i els requeriments amb segell d'òrgan com a criteri corporatiu
Adoptar aquest acord per part de la Comissió FUE.
Difondre l'acord entre les assessories i les unitats responsables dels tràmits.
Adaptar la configuració dels tràmits a aquest criteri, per evitar altres tipus de signatura.
Aconseguir el compromís de les unitats per donar resposta en un termini màxim
Disposar d'estadístiques sobre el temps mitjà de resolució dels expedients.
Acordar amb les unitats responsables dels tràmits el termini màxim de resolució més inferior possible.
Establir un sistema d'avisos per tal d'assegurar la resolució del procediment abans de la finalització del termini
màxim.

O

C
O

T

T

2019-1T
2019-1T
2019-2020

O

2019-4T
2020-2021

O

2020-4T

O

E3 Especialització / professionalització dels treballadors
La FUE impulsa un nou model de relació amb l'empresa, un nou model que està immers en els continus canvis que s'estan produint en l'entorn social i tecnològic. En pocs anys el model d'atenció (presencial,
autoritzacions, administració en paper...) s'ha capgirat i les habilitats i coneixements que es requereixen als treballadors públics han canviat i seguiran evolucionant també molt ràpidament. Cal detectar
necessitats de formació (aprendre a aprendre contínuament) i adaptació als entorns canviants. Igualment cal buscar alternatives i donar suport a les persones en el procés de canvi.

E3.1 Clarifiquem rols
E3.1.1
E3.1.2

Descriure perfils de funcions per a cada tipologia de lloc. Lligat amb el projecte de competències i llocs de treball
digitals que impulsa la DGMIA.
Metodologia per descriure els llocs de treball.
Es valorarà disposar d’un paquet de coneixements "eines de tramitació", definició i acreditacions tipus ACTIC

O

2019-1T

O

2021-4T

E3.2 Formem adequadament
E3.2.1

Fer difusió al comitè de direcció de cada departament

O

C

2019-2020

E3.2.2

Formar les unitats/treballadors en gestió del canvi (cap a l’Administració electrònica i no només en ús de l'eina
electrònica)

O

C

2019-2020

E3.2.3

Explicar a les unitats el pas a pas (TEI)

C

2019-2021

E3.2.4

Curs ACTIC plus d'eines d'administració electrònica

C

2020-2T
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E3.3 Busquem alternatives per les persones
E3.3.1.
E3.3.1.

Crear nous llocs de treball i adaptar els llocs existents en competències digitals
Definir corporativament determinats perfils prioritaris.
Definir les necessitats pressupostàries corresponents.
Cobertura d’alguns d’aquests perfils
Donar suport a les unitats/treballadors en tramitació electrònica, per part de les àrees d’organització de cada
departament i de l’OGE

O

D

2019-4T
2020-4T

O

2019-2021

E4 Avaluem
En un procés de millora continua, l'avaluació és una fase imprescindible. Cal conèixer en tot moment quins són els resultats que estem obtenint i quina és la valoració d'aquests resultats. Aquesta informació,
la podem obtenir a partir d'uns mecanismes d'enquestes i controls aleatoris sobre els processos, però també és cabdal la possibilitat d'explotar la informació que generen les eines de tramitació.

E4.1 Donem compte dels resultats
Des de la FUE s'impulsa la introducció dels mecanismes que permetin conèixer la valoració dels clients interns sobre la configuració que es fa dels tràmits, per assegurar que sigui l'òptima en cada
moment, però també es persegueix l'assegurament de la qualitat. És a dir, no només els processos han d'estar dissenyats amb qualitat, sinó que hem d'assegurar que cada expedient es gestiona conforme
a les especificacions establertes.
E4.1.1

E4.1.2

Aplicar el control qualitat en la implantació dels tràmits electrònics
Revisar la correcta configuració del tràmit amb criteris genèrics aprovats per la Comissió FUE.
Fer controls aleatoris per assegurar que s'està aplicant el procediment de la forma que s'ha definit.
Qüestionaris de satisfacció
Fer enquestes als clients sobre els serveis de la FUE i la implantació de tràmits electrònics en particular.
Fer enquestes a les persones que gestionen els tràmits per identificar millores en la configuració.

2019-2021
2019-2021

O

O

C

2019-2021
2019-2021

E4.2 Eines de business intelligence
L'anàlisi i explotació de les dades resultants de la tramitació és un factor clau, no ja per poder dissenyar de forma més acurada les polítiques públiques, sinó per poder tenir informació sobre el flux de
tramitació que permeten identificar els punts més problemàtics. D'aquesta forma, podem introduir canvis i prendre decisions que millorin la gestió i agilitin els processos. Per tal de poder efectuar aquesta
anàlisi, des de la FUE s'impulsa la introducció d'eines de business intelligence de forma coordinada entre els diferents departaments per tal d'aprofitar sinergies entre els diferents sistemes d'informació.
E4.2.1
E4.2.2

Conèixer i fer l’extracció de les dades gestionades de forma autònoma per part de cada unitat responsable dels procediments en el TEI
T
O
Fer accessible a les unitats el quadre de comandament amb business intelligence (BI) del TEI.
Determinar els indicadors detallats del sistema de BI de la FUE
Iniciar el càlcul dels indicadors FUE definits amb les dades disponibles.
T
O
Definir la forma d'obtenció de les dades que manquen per calcular els indicadors.
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Què ofereix la FUE a les empreses i que demanen les empreses a la FUE? Les accions i objectius previstos estan detallats al Pla de Comunicació annex.

F.1 Explicar i difondre el projecte FUE
La difusió dels serveis que ofereix la FUE inclou tant la comunicació de l'ideari i del catàleg de tràmits, com les activitats i els cursos que es fan al voltant del projecte, la incorporació de serveis importants com
el finançament i les subvencions, els nous projectes i l'oferiment constant d'informació actualitzada. Bàsicament, el contingut de la comunicació busca:
• donar a conèixer el model FUE i la seva implantació
• donar a conèixer els serveis i recursos que oferim a través dels nostres canals principals: Canal Empresa i oficines
• potenciar el model de relació entre l’Administració i l’empresa: tracte directe, àgil, resolució immediata, amb menys càrregues (valors de simplificació administrativa)
• normalitzar la tramitació electrònica: com es tramita, qui pot tramitar-la, tipus d’identificacions digitals
• reforçar el manteniment de la nostra qualitat en l’atenció presencial: suport, seguiment, acompanyament. Donar a conèixer el valor afegit de les oficines i tramitadors (implicació interna)
• aconseguir arribar a més persones potencialment interessades de tots els sectors: augmentar la visibilitat, la interacció, l’intercanvi, la participació,...
• Establir la interrelació i coordinació amb altres administracions, organismes i entitats públiques: intercanvi, difusió conceptes i valors de la FUE, treball col·laboratiu

F1.1 Difusió interna
És imprescindible seguir difonent internament el projecte FUE per aconseguir la implicació i adhesió a la seva millora i, especialment, per acompanyar el procés de canvi dels treballadors i treballadores
des d'un model presencial a l'ampliació de tràmits i serveis de la FUE i la gestió telemàtica. Per a la difusió interna disposem de diferents recursos.
F1.1.1
F1.1.2
F1.1.3
F1.1.4
F1.1.5

Butlletí electrònic: #infoFUE
Novetats TEI/SIE
Formació / sessions de treball. Tots els treballadors públics implicats han de conèixer els serveis FUE i els projectes
en curs, per tal de poder oferir un bon servei i ser conscients del nou model de relació, fent un èmfasi especial en
els directius públics. Aquesta formació ha de ser consistent, continuada i creixent.
Impulsar els grups de treball i millora com a eina "d'apoderament" i compromís.
Sessions amb xarxa d’editors web Gencat per visibilitzar la FUE i el Canal Empresa als webs departamentals: els
continguts adreçats a les empreses i professionals han d’estar al Canal Empresa.

F1.2 Difusió externa.

C
C

C

O

C

O

C

2019-2021

2019-2021

Línies de comunicació que s’han de seguir:
• Què està fent la FUE per tu?
• Incorporació a la FUE de la pràctica totalitat dels tràmits que afecten l’activitat econòmica i la resolució immediata de molts tràmits mitjançant la comunicació o declaració responsable de l’empresa.
• Tramitació electrònica per a l’empresa: més fàcil, més ràpid, en qualsevol moment.
• Modificacions de la Llei de simplificació: procediments més senzills i homogenis, “ara obrir és més fàcil”.
• Mecanisme d’informació per a la reducció d’obstacles.
• Serveis i tràmits: presencial/electrònic.
• Mitjans de contacte: oficines, 012, CQS, xarxes...
• Projectes: PURE COSMOS, Nova Àrea Privada.
• Portal Canal Empresa: continguts i serveis.
• Cerca guiada de tràmits: eina FUE per a l’inici d’activitat.
• Conceptes: declaració responsable, comunicació prèvia, tramitació unificada, simplificació, finestreta única, àrea privada, transparència, tramitació amb dades, agilitat,...
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F1.2.1
F1.2.2
F1.2.3
F1.2.4
F1.2.5
F1.2.6

Mitjançant les xarxes socials: Twitter, Facebook, Instagram
Al portal Canal Empresa: avisos i novetats
Butlletí electrònic extern #Canal Empresa
Mitjans tradicionals: premsa/televisió
Assistència a fires, congressos i premis
Presentacions a jornades i organització de cursos
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C
C
C
C

2019-2021

C
C

F.1.3 Elaborar i difondre la carta de serveis FUE
La FUE ha de tenir una carta de serveis amb els compromisos que s’assumeixen per a cada nivell de servei (per exemple, en relació amb el temps de resposta,...). La carta ha de ser pactada i assumida per
totes les entitats FUE, que n'han de fer difusió.
F1.3.1

Difusió d’obligació de tramitació electrònica per a titulars d'activitat econòmica

O

C

2019-2021

F.2 Escolta activa
L'adaptació constant a les necessitats dels clients és un dels valors principals de la FUE, per aquest motiu, impulsem mecanismes com ara l’escolta activa, que permetin conèixer en tot moment el grau de
satisfacció d’empreses i intermediaris respecte als procediments de tramitació, impulsant sistemes de suport i ajut en línia i, sobretot, que ens permetin conèixer les mancances que encara existeixen amb la
finalitat de poder resoldre-les i incrementar la qualitat en la prestació dels serveis.
F2.1

Oferir una comunicació propera i invitació constant a la participació
Mitjançant tots els canals, les xarxes socials i les eines de consulta.

F2.2

Incorporar minienquestes de satisfacció i contacte directe al Canal Empresa.
Creació d'una peça de plantilla GECO+

F2.3

Contactes directes- canals interpersonals (vegeu el Pla de comunicació)

C

T

O

C

2019-4T

C

2019-2021

Sessions adreçades a l'Administració de la Generalitat
Accions adreçades a l'Administració local
Reunions i presentacions amb gremis i associacions professionals
Accions a universitats i escoles de negocis

F.3 Aconseguir el compromís del món empresarial
Des del principi del projecte FUE, l'Oficina de Gestió Empresarial ha treballat molt estretament amb les organitzacions empresarials més representatives en el disseny de les eines i els serveis disponibles, amb
la voluntat de garantir que el nou model de relació s'adapti a les necessitats de les empreses instal·lades a Catalunya. Per tal que les empreses puguin beneficiar-se de tots aquests serveis, és necessari
comptar amb el compromís del món empresarial.
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F3.1 Difusió del projecte FUE i del mecanisme d’informació per a la reducció d’obstacles en col·laboració amb els socis
Per tal d'ampliar el públic objectiu al qual podem arribar, més enllà dels clients habituals ("herència OGE"), ens cal treballar colze a colze amb les associacions i entitats empresarials. Que aquestes facin
seu el projecte FUE i que actuïn com a amplificadors i captadors dins dels seus propis entorns.
F3.1.1

Accions de comunicació en col·laboració amb entitats empresarials. (vegeu el Pla de comunicació)

C

F3.1.2

Accions amb les entitats municipals, sòcies de difusió interna i externa (vegeu el Pla de comunicació)

C

2019-2021

F3.2 Elaboració de continguts informatius per perfils (interessos)
Orientats a les necessitats i la visió del client, no de l'organització de l'Administració

C

2019-2021

C

2019-2021

F3.3 Estem presents des del principi
F3.3.1

Facilitar informació i material a entitats que treballen amb emprenedors, oficines de treball, BCNactiva, Acció,
Xarxa Emprèn
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