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Departament d’Economia 

Decret de Reglament de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica 

El Govern de la Generalitat va aprovar en els Acords de govern del passat 5 de juliol, el 

Decret de Reglament de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica (Llei 18/2020, de 

28 de desembre), publicat al DOGC el 7 de Juliol i que entra en vigència avui, dia 27 de 

Juliol de 2022. 

 

La Llei 18/2020, del 28 de desembre, de Facilitació de l'Activitat Econòmica té com a 

objectiu impulsar l'activitat econòmica en l'entorn digital en què ens trobem, i estableix 

els principis, els criteris i els instruments que han d'aplicar les administracions públiques 

de Catalunya per a fer possible una relació més àgil i eficient amb les persones 

emprenedores i les persones titulars de les activitats econòmiques que, d'una banda, 

redueixi les càrregues administratives a les empreses i els professionals i simplifiqui el 

marc d'intervenció pública, i, de l'altra, dissenyi serveis proactius basats en la gestió i 

l'anàlisi de les dades aportades, que essencialment han de ser digitals. 

 

Aquest Decret desplega el model de relació de les persones emprenedores i les persones 

titulars de les activitats econòmiques amb les administracions publiques, com ara el 

Catàleg de tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) o el seu distintiu, o el rol de 

les persones autoritzades previstes en la Llei 18/2020, de 28 de desembre, i detalla el 

funcionament dels instruments de la FUE. 

 

En aquest sentit, preveu que les persones emprenedores i les persones titulars de les 

activitats econòmiques iniciïn i gestionin, a través de l'àrea privada del portal únic per a 

les activitats econòmiques, els tràmits i els procediments relacionats amb l'activitat 

econòmica, i regula les obligacions de les diferents administracions públiques envers 

l'àrea privada, la Cerca guiada i el Servei de Finançament Unificat. Així mateix, també es 

desplega i concreta el funcionament del Directori d'empreses, establiments i registres, 

de l'identificador únic de l'establiment, dels serveis proactius o de la tramitació unificada. 

Aquests són mecanismes que han d'aplicar les diferents administracions públiques per a 

que les persones emprenedores i les persones titulars de les activitats econòmiques 

aportin les seves dades una única vegada en el procés d'inici del seu negoci i puguin 

tenir una visió de 360 graus de totes les dades aportades. 

 

Per tal d'implementar aquest model, la Llei 18/2020, de 28 de desembre, encarrega a 

l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) un seguit de tasques noves que comporten adaptar 

l'estructura, l'organització i les funcions d'aquesta unitat per poder portar-les a terme. 

En concret, el Decret preveu que l'OGE exerceixi les funcions de frontal de tramitació per 

als tràmits i els procediments que són competència de la Generalitat de Catalunya.  

 

Addicionalment, també regula el procediment pel qual un projecte empresarial es pot 

considerar estratègic i, per tant, li pot ser d'aplicació la tramitació d'urgència, a fi i efecte 

de promoure el creixement empresarial a Catalunya i evitar la pèrdua d'inversions.  
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Per al període que s’obre amb l’aprovació del nou marc normatiu es prioritzaran 

projectes vinculats als àmbits industrial i de serveis a la producció que: 

a) Suposin una inversió mínima en actius fixos productius de 20 milions d’euros (10 

milions en el cas de Terres de l’Ebre, comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran, i la 

vegueria del Penedès). 

b) Generin un mínim de 75 llocs de treball directes, a mantenir per un període mínim 

de 3 anys a comptar des del moment que s’inicia l’activitat objecte del projecte 

estratègic, amb el compliment del conveni de referència en l’àmbit sectorial de 

l’activitat de l’empresa (35 llocs de treball en el cas de les Terres de l’Ebre, 

comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran, i la vegueria del Penedès). 

c) Un cop materialitzat, les empreses resultants generin un volum de compres, 

serveis i subministraments (exclosos els d’electricitat, aigua, gas i 

telecomunicacions) a proveïdors amb seu productiva a Catalunya que superi el 

40%, sempre que aquest percentatge es pugui materialitzar. 

d) Incorporin una actuació en l’àmbit de les energies renovables per a l’autoconsum 

de la pròpia activitat productiva o bé una actuació en l’àmbit de la circularitat de 

l’economia i la sostenibilitat mediambiental, actuació que haurà d’estar 

quantificada en relació amb el seu impacte en el procés productiu. 

 

Quant a la regulació de les activitats econòmiques i el control ex post a què s'han de 

sotmetre, d'una banda regula, quan es considera substancial, la modificació d'un 

establiment per aplicar-li el procediment idoni d'acord amb aquesta categorització; 

d'altra banda, regula l'execució dels plans d'inspecció i control de les activitats per part 

de les administracions públiques i l'ajuda i la col·laboració de les entitats col·laboradores. 

També regula els criteris per a fixar els imports de les multes coercitives, així com la 

determinació dels òrgans competents en matèria sancionadora i el procediment 

sancionador. 

 

Aquest Decret consta de 68 articles agrupats en sis títols, i de 8 disposicions addicionals, 

1 disposició transitòria, la disposició derogatòria, 5 disposicions finals i 3 annexos. 

 

A continuació, adjuntem l’enllaç al el Decret de Reglament de la Llei de Facilitació de 

l’Activitat Econòmica publicat al DOGC el 7 de Juliol: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917864.pdf  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917864.pdf

