CURS

Finestreta única
empresarial:
Llei de Simplificació
administrativa
28 de maig i 4 de juny de 2019
Barcelona
Presentació
La Finestreta Única Empresarial, el punt de referència únic de les
empreses, emprenedors i intermediaris en la seva relació amb l’administració. Es basa en un model de relació integrat d’atenció que
permet a l’empresariat poder realitzar les seves gestions administratives i tràmits, independentment de qui en sigui l’ens responsable.
Aquest curs pretén dotar dels coneixements per a la posta en marxa dels servei de tramitació d’activitats empresarials de forma integrada, estandarditzada i unificada al mon local.

program

1.

Llei 16/2015, 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 marc d’actuació transversal
• Règims generals d’intervenció administrativa (declaració responsable
i comunicació prèvia).
• Regulació de les activitats de menys risc
• Els instruments d’impuls a l’activitat econòmica:
		
- La Finestreta Única Empresarial
		
- El portal electrònic únic per a les empreses (Canal Empresa)
		
- Comissió per a la facilitació de l’activitat econòmica
2.

Finestreta Única Empresarial (FUE): Concepte

3.

Què han de fer els Ajuntaments per ser FUE?
• Aprovar les ordenances tipus :Model Diputació de Barcelona
• Fer els canvis organitzatius i culturals necessaris per oferir el nivell
de prestació de servei que determinen les Ordenances: Bones practiques
d’adaptacions municipals a la Finestreta Única empresarial.
		
- Disposar d’una solució de tramitació adaptada
4.

FUE: Model col•laboratiu de prestació de serveis i el model de solució
de l’Administració Oberta de Catalunya pel mon local.

5.

Eines FUE a disposició del món local:
• Canal Empresa: portal electrònic de la FUE
• Cerca guiada de tràmits: funció informativa
• E-tram: funció de gestió
• Repositori Administratiu de dades d’activitats econòmiques (RADAE)

Docent
Aurora Baena. Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat
Autònoma de Barcelona i Executive Màster in Públic Administration
(ESADE). Va ser cap del Servei de Verificació de programes d’ocupació
al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de
Catalunya, com també directora de Serveis del Departament d’Economia de
la Generalitat de Catalunya.
Durada
10 hores
Horari
De 9.00 a 14.30 hores
Lloc de Realització
idEC (Institut d’Educació Contínua)
Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134
Barcelona
Destinataris
Tècnics i personal de l’Administració local amb responsabilitat o vinculades
a la regulació i tramitació de les activitats econòmiques.
Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin
l’assistència a un 80% de les hores lectives del curs i que responguin
correctament un qüestionari d’avaluació de l’assoliment dels coneixements
bàsics del curs. Aquest test es respondrà electrònicament a través d’un
enllaç que els alumnes rebran per correu electrònic i que hauran de lliurar
dins del termini establert.
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el 21 de maig de 2019. La inscripció és
gratuïta i el nombre de places, limitat. Per a la selecció de les inscripcions,
es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del
màxim nombre possible d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari
de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds. La formalització
de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu al web de la
Federació: www.fmc.cat

Organitza:

