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CONVENI – Conveni marc per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial als ens 
locals de Catalunya, i altres actuacions de desplegament de la Llei de simplificació de 
l’activitat administrativa 

1. Objecte: 

Constituir un marc de coordinació, cooperació i intercanvi d’informació per al desplegament i 
l’aplicació de la Llei 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 en llurs àmbits competencials 
respectius.   

 
2. Parts firmants: 

ACM – FMC – Departament de Governació i Relacions Institucionals – Departament d’Empresa i 
Ocupació – Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) – Diputació de Barcelona – Diputació 
de Girona – Diputació de Lleida – Diputació de Tarragona  

 
3. Data de firma: 

17/09/2015 

 
4. Duració: 

De 17/09/2015 fins al desenvolupament de la previsió establerta en l’article 17 de la Llei 16/2015 
 

5. Drets i obligacions: 

1. Adoptar les actuacions necessàries per garantir que el model de Finestreta Única Empresarial 

desenvolupat en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat es pugui incorporar al món local.  

2. L’Administració de la Generalitat comunicarà a la resta de les parts els projectes relacionats amb 

el disseny i desenvolupament de la solució tecnològica de la FUE, i escoltarà i valorarà llurs 

propostes i observacions.  

3. L’AOC posarà a disposició de tots els ens locals solucions tecnològiques que els permetin crear 

llurs propis models i el suport necessari per a la seva implementació. 

4. Les diputacions impulsaran la implantació del model de FUE per part dels ens locals del seu 

territori. 

5. Les entitats associatives d’ens locals col·laboraran en el foment de la implantació del model de 

FUE per part de les administracions locals.  

6. Les parts firmants promouran unitats d’informació en el si de les administracions de Catalunya, 

amb funcions de coordinació, comunicació, suport i assessorament als òrgans de l’Administració 

respectiva i als ciutadans.  

7. L’Administració de la Generalitat i les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona es 

comprometen a elaborar un programa de suport conjunt a les entitats locals, especialment a les 

que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i operativa per a l’aplicació de la Llei.  

8. La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’EAPC i conjuntament amb les entitats municipalistes, 

proposarà un programa general de formació per a càrrecs electes, alts càrrecs i altres servidors 

públics.  

9. Es crearà una comissió de seguiment del conveni, amb les funcions establertes en el conveni.  
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6. Obligats: 
 

ACM – FMC – Departament de Governació i Relacions Institucionals – Departament d’Empresa i 

Ocupació – Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) – Diputació de Barcelona – Diputació 

de Girona – Diputació de Lleida – Diputació de Tarragona  

 

7. Estat d’execució: 
 
Vigent 

 

 


