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EMPRESES EXPRÉS
IMMEDIATESA. Amb la tramitació electrònica, la creació d’una empresa individual és immediata, i la d’una societat
limitada triga dos dies. D’UNA TACADA. Des de l’1 de juliol, les oficines de gestió empresarial s’encarreguen de fer els
tràmits a deu departaments i a cinc ministeris sense que l’interessat hi hagi d’anar personalment

saris, i si és correcta, per resoldre
el procediment en el moment de la
presentació. El DIUE assenyala
que aquesta manera d’actuar és
pionera a tota la Unió Europea, ja
que en la resta de països les finestretes úniques no resolen res al
moment, només reben la documentació i la fan arribar a l’organisme competent que correspongui. Durant aquests mesos l’OGE
ha resolt de manera immediata
7.924 tràmits, cosa que ha suposat
un estalvi per a les empreses de
gairebé 122.000 dies de tramita-
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L’1 de juliol l’Oficina de Gestió
Empresarial (OGE) de la Generalitat va fer un pas més per aconseguir implementar la finestreta
única, ja que possibilita la constitució d’empreses de manera electrònica, cosa que redueix considerablement el temps de tramitació de la constitució de societats i
empreses individuals. En el cas de
l’empresari individual, és immediata, i pot començar l’activitat un
cop feta la tramitació. En el cas de
les societats limitades, es triguen
48 hores, un cop es disposa de la
reserva de denominació social.
Fins ara les gestions es podien
allargar per sobre dels 20 dies.
A més, no cal fer cap gimcana
pels organismes oficials de la Generalitat i de l’Estat per fer els tràmits necessaris per a la constitució
d’una empresa. L’emprenedor
només ha d’anar a qualsevol de les
5 oficines de gestió empresarial
pròpies o a les 17 de les cambres de
comerç, i a la notaria, si es tracta
d’una societat, de manera que
s’estalvia haver d’anar personalment al Registre Mercantil, a la
Seguretat Social o a l’Agència Tributària.
Fins a l’1 de juliol, calia omplir
fins a cinc formularis. A partir
d’ara, totes les gestions es fan a
través del sistema de tramitació
telemàtica, i un cop constituïda
l’empresa, l’OGE també s’ocupa
de la legalització de l’activitat inscrivint l’empresa al registre corresponent i lliurant els carnets
professionals necessaris. L’OGE fa
gestions de deu dels quinze departaments de la Generalitat i de quatre ministeris.
La tramitació telemàtica de la
constitució d’empreses és un pas
més en el procés d’eliminació de
burocràcia prescindible que va
començar fa un any i mig amb
l’aprovació del decret de simplificació administrativa. En aquest
període s’han eliminat tràmits
administratius que afecten diversos sectors empresarials, com ara
la inscripció de bars i restaurants
en el registre de turisme, el punxonat de plaques de tallers d’automòbils o la legalització de llibres. D’aquesta manera, es redueix la presentació de sol·licituds i documentació per part dels

L’organització es basa
en la confiança entre
l’administració i els
empresaris
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empresaris. Concretament, des
del juny del 2008 s’han eliminat
més de 5.300 tràmits anuals que
haurien implicat per als empresaris aportar més d’11.500 documents, amb un estalvi per a les
empreses que el Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) calcula és de 330 milions d’euros anuals. Un dels canvis més importants va ser la introducció de les declaracions responsables, com un mitjà que permet que un tràmit es converteixi
en “documentació zero”, ja que

conté la declaració del titular conforme compleix una sèrie de requisits sense necessitat d’acreditar-ho amb la documentació pertinent. L’administració es mou pel
principi de la presumpció d’innocència de l’empresa, i es reserva la
facultat de fer posteriorment les
comprovacions necessàries per
verificar el compliment de tots els
requisits, ja sigui de manera exhaustiva o per mostreig. Les declaracions responsables han afectat més de 24.000 tràmits del 17 de
novembre del 2008 ençà, i ha per-

mès estalviar l’aportació de més
de 91.600 documents als empresaris. Segons el conseller Huguet,
“la implantació de les declaracions responsables suposa un esforç important de revisió i simplificació del tràmit, a la vegada que
implica un canvi cultural en l’organització, que es basa en la relació de confiança entre l’administració i els empresaris”.
D’altra banda, el personal
d’atenció presencial dels punts
OGE està format per validar la informació que li lliuren els empre-

Paperassa va, paperassa ve
El decret de simplificació
administrativa català i la
coneguda com llei òmnibus
espanyola, aprovada a finals
del 2009, representen
l’aplicació a la nostra
normativa de la directiva de
serveis de la CE d’impuls a la
creació d’empreses i la
competència. Amb canvis com
ara la substitució de
l’autorització prèvia per a les
comunicacions d’inici de
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l’activitat o les declaracions
responsables, o la introducció
com a norma general del
silenci administratiu positiu,
es pretén alliberar les
empreses d’unes càrregues
innecessàries, però per una
banda s’elimina paperassa i
se’n crea per una altra. Un
exemple és la modificació del
reglament de l’impost sobre
societats, aprovada la setmana
passada, en relació amb

l’obligació de documentar les
operacions vinculades.
Finalment, n’han quedat
excloses les realitzades amb la
mateixa persona o entitat
quan el volum total no superi
els 250.000 euros, però quan
es va començar a tramitar
implicava per a les pimes
espanyoles uns costos de
gestió addicionals que la
patronal Cecot valorava en
3.600 milions d’euros anuals.

ció. A més, l’OGE ha continuat resolent al moment els tràmits habituals, que són més del 50% de tota
la seva cartera de serveis.
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet,
va explicar en la inauguració de les
instal·lacions de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de Barcelona que, “en moments de crisi econòmica greu com els actuals, cal
esforçar-se com mai per posar les
coses fàcils als emprenedors”, i
que, per tant, “les mesures que
agiliten i faciliten el funcionament
empresarial també són mesures
que ajuden a sortir de la crisi”.
Eduard Royo, president de Pimec
Joves Empresaris, assenyala que la
mesura és positiva, ja que “a vegades és necessària una certa celeritat per aconseguir oportunitats de
negoci”, però hi afegeix que la Generalitat no té ben estructurada
l’àrea d’emprenedoria: “No pot
ser que tot el que fa referència a
emprenedors depengui exclusivament del Departament de Treball, i que si vols parlar d’internacionalització aquest aspecte no
estigui previst des de Treball. Avui
dia qualsevol empresa ha de constituir-se des del prisma de la seva
aportació i presència en un mercat
global. De fet, les seves capacitats

