
sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la 
Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor.

Dictamen 
09



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictamen  09•2017 
 
sobre el Projecte de decret pel qual es regula la 
Comissió per a la Facilitació de l’Activitat 
Econòmica i el seu Consell Assessor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   1-Dictamen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Índex 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICTAMEN 09/2017 sobre el Projecte de decret pel qual es 
regula la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica 
i el seu Consell Assessor.. ................................................................................. 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   2-Dictamen  

 

 
 
DICTAMEN 09/2017 sobre el Projecte de decret pel qual es 
regula la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i 
el seu Consell Assessor. 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 2017, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 14 de juny de 2017 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió 
del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte 
de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat 
Econòmica i el seu Consell Assessor. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general, d’una 
memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades, d’un informe 
jurídic preliminar, d’un informe d’impacte de gènere, d’un informe de la 
Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració i d’una 
memòria de les observacions i les al·legacions presentades en la tramitació 
de la norma. 
 
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el 
dia 30 de juny i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul i de deu articles englobats en 
dos capítols. 
 
En el preàmbul es determina que el Projecte de decret s’emmarca en 
l’article 17.6 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica. Aquest article faculta el Govern per establir 
l’organització, el règim de funcionament i la composició de la Comissió per a 
la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor. 
 
El capítol 1 s’anomena “Comissió per a la Facilitació de l’Activitat 
Econòmica” i engloba els articles de l’1 al 5. En l’article 1 es regula la 
naturalesa jurídica i l’objecte de la Comissió. L’article 2 estableix que a la 
Comissió se li aplica la normativa sobre òrgans col·legiats, en allò no regulat 
en aquest Decret, i que la Comissió s’adscriu al departament competent en 
matèria d’empresa. En l’article 3 es regulen les funcions de la Comissió, 
l’article 4 en regula la composició i l’article 5 estableix el règim de les 
reunions. 
 
El capítol 2 s’anomena “Consell Assessor” i engloba els articles del 6 al 10. 
L’article 6 regula la naturalesa i el règim jurídic, establint el Consell Assessor 
com a òrgan col·legiat d’assessorament i participació institucional. L’article 7 
determina les funcions i l’article 8 la composició del Consell Assessor. En 
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l’article 9 es regula el règim de les reunions i en l’article 10 l’adopció 
d’acords. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. Atès que aquest Dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1 a) 
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, es considera que seria convenient que en el preàmbul s’hi fes 
menció. 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC constata que l’article 3.1 desglossa les funcions de la 

Comissió en diferents lletres. Atès que la lletra a) recull tres funcions de 
la Comissió, el CTESC recomana desglossar-les en tres lletres 
diferents. 

 
2. Al final de l’article 3.1.a) el CTESC recomana substituir l’expressió “[...] 

mesures establertes per aquesta llei [...]” per  “[...] mesures establertes 
en la Llei 16/2015, del 21 de juliol [...]”. 

 
3. Pel que fa a l’article 3.2, el CTESC considera que seria convenient 

determinar la periodicitat mínima en què la unitat directiva competent 
hauria d’informar la Comissió. Aquesta concreció s’hauria de realitzar o 
bé en aquesta norma o bé en el reglament intern de funcionament. 

 
4. El CTESC recomana suprimir en l’article 3.3  l’expressió “[...] i amb 

acord previ del ple [...]”, atès que en cap altre lloc de la norma s’hi fa 
esment.  

 
5. El CTESC recomana que en el capítol 2, que regula el Consell 

Assessor, s’estableixi el termini de mandat dels seus membres. El 
CTESC considera que aquest mandat hauria de ser de 4 anys.  

 
6. El CTESC recomana incorporar en l’article 4.1 c), que regula la 

Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, un membre en 
representació del departament competent en matèria d‘economia social 
i autoempresa.   
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat 
Econòmica i el seu Consell Assessor i sol·licita al Govern que sigui receptiu 
a les recomanacions formulades en el present Dictamen. 
 
 
Barcelona, 3 de juliol de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Lluís Franco i Sala    Teresita Itoiz i Cruells 
 
 
 



 

DECRET 
   /2017, de XXX  de  XXX , pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat 
Econòmica i el seu Consell Assessor. 
 
 
La Llei 16/2015, de 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, 
estableix un model de relació de l’administració amb les empreses basat en la confiança 
mútua. La llei estableix la declaració responsable i la comunicació prèvia com a règims 
generals d’intervenció de l’activitat econòmica i recull un seguit de principis d’actuació que han 
d’aplicar-se de forma transversal a totes les activitats econòmiques. També estableix els 
mecanismes de control a posteriori i fomenta l’ús de mecanismes alternatius a la intervenció 
administrativa i de planificació sectorial i es regula la resolució de consultes i reclamacions en 
l’aplicació i la interpretació de les normes sectorials. 
 
Té un interès especial la regulació del règim d’intervenció aplicable a les activitats innòcues i a 
les activitats de baix risc. Mentre aquestes se sotmeten a comunicació prèvia, per raó de llur 
incidència sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns, la declaració 
responsable es manté per a les activitats en què la intervenció administrativa es justifica per 
raó de la protecció dels consumidors, els destinataris dels serveis i els treballadors. Finalment, 
s’estableixen instruments per a facilitar la relació de les empreses i els professionals amb les 
administracions públiques. Concretament, es determina que la finestreta única empresarial 
permeti a les empreses i els professionals fer des d’un únic punt, amb independència de 
l’Administració responsable, tots els tràmits necessaris amb relació a llur activitat. Per tal que 
aquests tràmits es puguin fer per diversos canals es regula el portal únic per a les empreses 
com a canal electrònic de la finestreta única empresarial. 
 
Per tal de fer un seguiment de la implantació de totes les mesures establertes per aquesta 
norma que permetin una tutela efectiva dels drets que es pretenen protegir, a l’article 17 de la 
llei es crea la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, que té caràcter permanent i 
és una comissió formada per representants de l’Administració de la Generalitat i de 
l’Administració local.  Aquesta comissió té un consell assessor format per persones 
designades per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya, 
les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació i per una representació dels col·legis 
professionals. 
 
El Decret té com a objectiu definir l’organització, el règim de funcionament i la composició de la 
Comissió i del consell assessor. 
 
Aquest Decret es dicta a l’empara de l’habilitació continguda a l’article 17.6 de 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. 
 
El Decret s’estructura en dos capítols. El primer capítol regula la Comissió per la Facilitació de 
l’Activitat Econòmica i determina: la seva naturalesa i objecte, règim jurídic i adscripció, 
funcions, composició i règim de reunions; i el segon capítol regula el Consell Assessor 
d’aquesta comissió i determina: la seva naturalesa, funcions, composició i règim de reunions. 
 



 

De conformitat amb el que disposen el títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, i els articles 
39.1 i 40.1 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern; 
 
A proposta del Conseller d’Empresa i Coneixement, vist/d’acord amb el dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,  
 
 
Decreto:  
 
Capítol 1 Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica 
 
Article 1 
Naturalesa jurídica i objecte  
 
1. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica és l’òrgan col·legiat de caràcter 
permanent encarregat de seguir i avaluar la implantació de les mesures establertes 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 i d’establir 
mecanismes de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals.  
 
2. L’objecte de la Comissió és impulsar el control, l’avaluació i la simplificació dels tràmits 
administratius que afecten l’activitat econòmica, evitar-ne les possibles contradiccions i 
identificar millores a introduir en la intervenció administrativa 
 
Article 2  
Règim jurídic i adscripció 
 
1. En tot allò no regulat en aquest decret li és d’aplicació la normativa vigent sobre els òrgans 
col·legiats. 
 
2. La Comissió s’adscriu al Departament competent en matèria d’empresa. 
 
Article 3 
Funcions 
 
1. La Comissió té les funcions següents:  
 
a) Fer un seguiment de l’aplicació dels règims d’intervenció que afecten les activitats 

econòmiques innòcues i les activitats econòmiques de baix risc i de la implantació de la 
finestreta única empresarial per part de les administracions públiques de Catalunya i de la 
resta de mesures establertes per aquesta llei per a facilitar l’activitat econòmica. 

b) Analitzar i valorar les consultes i reclamacions presentades pels operadors econòmics i 
socials en virtut del que estableix l’article 10 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, donar 
suport a l’òrgan administratiu competent que ha d’evacuar la consulta o emetre l’informe i 
proposar, si escau, solucions respectuoses amb l’interès general.   

c) Identificar propostes de millora de la intervenció administrativa en l’activitat econòmica, 
proposar les accions necessàries per a implantar-les i fer-ne el seguiment. 



 

d) Acordar els mecanismes que han de permetre l’adhesió dels ens locals a la finestreta única 
empresarial. 

e) Identificar i proposar activitats econòmiques innòcues i activitats econòmiques de baix risc 
per a actualitzar els annexos I i II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol. 

f) Rebre informació sobre els plans de verificació, control i inspecció fets per les 
administracions públiques de Catalunya, i sobre el resultat d’aquests plans. 

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 
 
2. La unitat directiva del departament competent en matèria de promoció econòmica i de la 
competència gestiona el mecanisme d’informació per a la reducció d’obstacles previst a 
l’article 10 de la Llei 16/2015,de 21 de juliol i informa periòdicament a la Comissió per a la 
Facilitació de l’Activitat Econòmica per tal de complir amb la funció recollida en el punt b) de 
l’apartat 1 d’aquest article.  
 
3. En  relació al contingut de les matèries recollides a l’apartat 1 d’aquest article, i amb acord 
previ del ple, la Comissió pot sol·licitar opinió a l’Autoritat Catalana de la Competència o a 
qualsevol altre Organisme o Entitat que resulti competent. 
 
 
 
Article 4 
Composició 
 
1. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica té la composició següent: 
 
a) La presidència, designada pel titular del Departament competent en matèria d’empresa. 

 
b) La vicepresidència, escollida entre els/les representants de l’Administració Local. 

 
c) 9 membres en representació de l’Administració de la Generalitat, amb rang de director/a 

general o subdirector/a general, designats pel titular del departament competent per raó de 
la matèria, amb la distribució següent: 
 

¾ Dos persones en representació del Departament competent en matèria d’empresa i 
de la finestreta única empresarial. 

¾ Tres persones en representació del departament competent en matèria de 
promoció econòmica i de la competència, una de les quals exerceix la secretaria de 
la Comissió. 

¾ Dos persones en representació del departament competent en matèria 
d’administració local i d’impuls de l’administració electrònica en el món local. 

¾ Una persones en representació del departament competent en matèria de 
coordinació interdepartamental. 

¾ La persona titular de la gerència de l’Oficina de Gestió Empresarial. 
 

d) 9 membres en representació de l’Administració Local designats per les seves respectives 
institucions, amb la distribució següent:  

¾ Un/a representant de cadascuna de les diputacions catalanes 



 

¾ Dos representants de l’associació catalana de municipis i dos representants de la 
federació de municipis de Catalunya. Almenys un representant de cada entitat ha 
de ser càrrec electe municipal. 

¾ Un/a representant de l’Ajuntament de Barcelona 
 

d) L’exercici de les funcions de secretaria no comportarà la creació de cap unitat administrativa 
específica a aquests efectes.  
 
 
2. La Comissió pot constituir grups de treball per tal de tractar amb profunditat els temes que  
se li encomanin. 
 
3. En la designació dels membres que composen la Comissió per la Facilitació de l’Activitat 
Econòmica, s’atendrà al principi de representació paritària de dones i homes. 
 
Article 5  
Règim de les reunions. 

  
1. La Comissió es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, quatre vegades l’any, sens 
perjudici que es puguin convocar sessions extraordinàries en els termes que la Comissió 
determini. 
 
2. Pot assistir a les reunions una persona experta en la matèria per cadascun dels 
departaments de la Generalitat, Ajuntaments  o entitats que integren la Comissió, amb veu 
però sense dret a vot. 
 
3. Quan la Comissió tracti matèries concretes que siguin competència d'altres departaments de 
l’Administració de la Generalitat s'incorporarà a la sessió un/a representant del departament/s 
afectats, amb veu però sense dret a vot. En qualsevol cas, quan les decisions acordades 
afectin àmbits concrets caldrà comptar amb la conformitat dels corresponents departaments 
competents en la matèria. 
 
 
 
Capítol 2 Consell Assessor 
 
Article 6 
Naturalesa i règim jurídic. 
 
1. El Consell assessor de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica és l’òrgan 

d'assessorament i de participació institucional, d'acord amb el que estableix l’article 17.5 de 
la llei 16/2015, de 21 de juliol. En formen part les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives a Catalunya, les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació i els col·legis professionals.  

 
2. El Consell Assessor es configura com un òrgan de caràcter col·legiat i actua amb total 

autonomia i independència en l’exercici de les seves funcions. 
 



 

3. En tot allò no regulat en aquest decret li és d’aplicació la normativa vigent sobre els òrgans 
col·legiats. 

 
4.   El departament competent en matèria d’empresa, mitjançant la unitat administrativa que 

tingui assignades les competències en matèria de finestreta única empresarial, li dóna 
suport tècnic i administratiu. 

 
Article 7 
Són funcions del Consell assessor. 
 
El consell assessor ha de formular propostes a la Comissió sobre els temes de la seva 
competència, d’acord amb les funcions següents: 
 
a) Identificar qualsevol disposició, acte o actuació de les administracions públiques que 

comportin un obstacle a l’activitat econòmica.  
b) Traslladar a la Comissió propostes d’actuació per una intervenció més eficaç de les 

administracions públiques en l’activitat econòmica. 
c) Realitzar estudis sobre els obstacles a l’activitat econòmica detectats, proposar solucions 

als mateixos i fer recomanacions per facilitar l’ús i la difusió de la finestreta única 
empresarial 

d) Proposar a la Comissió  la identificació de noves activitats econòmiques innòcues i de baix 
risc. 

e) Proposar a la Comissió  mecanismes de coordinació entre les organitzacions i entitats que 
hi són representades, en l’àmbit funcional de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat 
Econòmica. 

f) Assessorar a la Comissió  sobre  el seguiment i l’avaluació de la implantació de les 
mesures establertes per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, i sobre l’establiment de 
mecanismes de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals 

 
Article 8  
Composició. 
 
1. El Consell assessor té la composició següent: 

 
a) Sis membres en representació de les organitzacions empresarials més representatives 

en l’àmbit de Catalunya, designats per les organitzacions empresarials. 
b) Sis membres en representació de les Cambres de Comerç, Industria i Navegació, 

designats pel Consell de Cambres   
c) Sis membres en representació de les organitzacions sindicals més representatives en 

l’àmbit de Catalunya, designats per les organitzacions sindicals. 
d) Sis membres representants dels col·legis professionals dels àmbits més adequats en 

funció de la matèria designats per l’associació intercol·legial de col·legis professionals 
de Catalunya 

 
2. El/La President/a i el/la secretari/ària són escollits entre els membres per majoria simple 

dels vots  
3. Poden assistir quatre representants de l’administració de la Generalitat designats pel 

conseller/a competent en matèria d’empresa, amb veu, però sense vot. 



 

4. En la designació dels membres que composen el Consell assessor, s’atendrà al principi de 
representació paritària de dones i homes. 
 
 

Article 9 
Règim de les reunions. 
 
1. El Consell es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades l’any, sens perjudici 
que es puguin convocar sessions extraordinàries en els termes que el Consell determini. 
 
2. De cada sessió del Consell el/la secretari/ària n’ha d’aixecar acta. 

 
Article 10  
Règim d’adopció d’acords 
 
El Consell assessor adoptarà les seves recomanacions o iniciatives per consens dels seus 
membres. En cas de no obtenir el consens, el Consell Assessor traslladarà a la Comissió les 
propostes de cadascuna de les organitzacions representades indicant que són propostes 
particulars. 
 
 
Barcelona,   de     de 2017 
 
Carles Puigdemont i Casamajó 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
Jordi Baiget i Cantons 
Conseller d’Empresa i Coneixement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
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