MOCIÓ PER TAL D’AMPLIAR EL CATÀLEG DE TRÀMITS DE LA FINESTRETA
ÚNICA EMPRESARIAL (FUE) DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.

Atès que la Llei 16/2015, de 12 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i l’impuls de
l’activitat econòmica va entrar en vigor el passat 13 d’agost de 2015.
Vist que la Finestreta única empresarial (FUE) té per objectiu reduir els tràmits,
incrementar la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminar el temps per
iniciar una activitat.
Vist que la Finestreta única empresarial (FUE) té com a missió donar servei d’alt valor
afegit a les persones emprenedores i empreses, per tal d’afavorir l’atracció, creació,
consolidació i creixement de l’activitat econòmica de la ciutat.
Atès que la Finestreta única empresarial (FUE) actua com a xarxa interadministrativa
amb la finalitat de facilitar l’accés als tràmits dels procediments administratius que són
competència de les administracions públiques i iniciar la tramitació.
Atès que per a assolir aquest objectiu, tots els ens locals s’han d’adherir a la finestreta
única empresarial per mitjà dels mecanismes que es determinin.
Vist que és necessari que la FUE esdevingui un espai centralitzat per facilitar la
tramitació de qualsevol expedient, des del principi fins al final, amb el seguiment de tot
el circuit, tendint a ser un interlocutor únic.
Atès que en 2017 l’Ajuntament de l’Hospitalet es va adherir a la Finestreta Única
Empresarial (FUE) de l’Administració Oberta de Catalunya començant a prestar aquest
servei telemàtic en l’àmbit local.
Atès que en l’actualitat, l’Ajuntament de l’Hospitalet permet gestionar 9 tràmits
mitjançant la FUE de forma telemàtica, que són: Comunicació prèvia ambiental
municipal, comunicació prèvia d’obertura, comunicació prèvia de modificació no
substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient,
declaració responsable d’obertura, declaració responsable en matèria de salut
alimentària, sol•licitud d’informe previ en matèria d’incendis, comunicació de canvi de
titularitat d’activitats, llicència ambiental i la sol•licitud d’informe urbanístic associat a la
tramitació d’activitats.
Atès que altres ciutats de l’entorn metropolità, com per exemple Esplugues, Sant
Cugat, Cerdanyola, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià, Badalona o Sant Feliu de
Llobregat ja ofereixen entre 10 i 17 tràmits i la tendència és a anar incorporant-ne més
encara en el futur.
Vist que aquest desenvolupament de la FUE ha aportat millores en l’atenció i gestió
d’alguns tràmits d’activitats econòmiques.

Vist que ha de ser objectiu de l’Ajuntament la incorporació del conjunt de la tramitació
necessària, incloent-hi la major part dels procediments (urbanístics, comercials, etc...)
per tal de facilitar al màxim l’activitat i el desenvolupament econòmic.
El grup polític municipal d’ERC proposa al ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet ampliï les funcions i tràmits de la Finestreta
Única Empresarial, incorporant l’inici, gestió i seguiment de diversos tràmits amb el
criteri central d’agilitzar i facilitar al màxim el creixement i desenvolupament de
l’activitat econòmica a la ciutat.
Segon.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet realitzi una campanya d’informació per a
difondre la Finestreta Única Empresarial entre les empreses i autònoms de la ciutat.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a
la FAVV de l’Hospitalet, a PIMEC i AEBALL, a CC.OO i UGT de l’Hospitalet, al gremi
d’hostaleria de l’Hospitalet, a Unió de botiguers, a les associacions de comerciants i
mercats de l’Hospitalet i a l'Oficina de Gestió Empresarial i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.

