
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER TAL 
D'AMPLIAR EL CATÀLEG DE TRÀMITS DE LA FINESTRETA ÚNICA 
EMPRESARIAL (FUE)  
 
 

1. ATÈS que l’Ajuntament de Sant Cugat ja disposa, des de fa anys, de 

serveis d’assessorament i tramitació específics adreçats a l’emprenedoria i 

empresariat local. 

 

2. ATÈS que l'Oficina d’Atenció a l’Empresa actua com a finestreta única en 

l’àmbit de les competències de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb la 

finalitat de facilitar la gestió dels procediments administratius propis a les 

persones emprenedores, empresàries i intermediàries, al llarg de tot el cicle 

de vida de l’empresa. 

 

3. ATÈS que la Finestreta Única Empresarial (FUE) de l’ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès ja fa mesos que es va constituir amb la missió d’actuar com 

a punt únic per a totes aquelles persones emprenedors, empreses i 

intermediaris que necessitin fer consultes i tràmits relacionats amb la seva 

empresa, ja sigui presencialment com amb la, recentment, posada en 

funcionament de la plataforma de tramitació digital.   

 

4. ATÈS que la 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 

 

5. ATÈS que que en aquests moments la FUE realitza, entre d’altres, les 

següents funcions: 

- Informació inicial sobre determinades ordenances municipals. 

- Informació de serveis i projectes desenvolupats des de l’àmbit 

municipal que tenen com a principal objectiu la millora de la 

competitivitat empresarial (borsa de treball, programes de formació, 

projectes de suport a l’empresa...). 

- Acompanyament per a la instal·lació de noves empreses i/o 

ampliacions de les existents 

- Fer gestions i/o consultes a l’administració 

 

6. ATÈS que en aquests moments es poden tramitar, entre d’altres, les 

següents actuacions mitjançant la FUE: 

- Accés als centres d'emprenedoria: Esade Creàpolis, SC Trade Center i 

Can Ametller 



 

- Activitats del sector comercial 

- Aportació de documentació a un expedient existent (Empresa). 

- Atraccions firals 

- Autorització sanitària d'establiments de tatuatge, pírcing i 

micropigmentació 

- Canvis de concessió de parades als mercats municipals 

- Comunicació de canvi de titularitat d'activitats 

- Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) 

- Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o 

un espectacle o activitat recreativa 

- Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb 

efectes sobre les persones o el medi ambient 

- Comunicació prèvia d'obertura 

- Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, 

d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries 

- Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents 

desmuntables 

- Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats 

recreatives de caràcter extraordinari 

- Consulta prèvia de classificació de l’activitat 

- Declaració responsable d'obertura 

- Declaració responsable en matèria de salut alimentària 

- Informe previ en matèria d'incendis 

- Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats 

- Llicència ambiental 

- Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles 

públics i activitats recreatives ordinàries 

- Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial 

- Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de 

caràcter extraordinari 

- Parades a fires i mercats 

- Reclamacions, denúncies i queixes en matèria de consum 

- Sol·licitud de terrasses 

 

7. ATÈS que considerem 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, essent un interlocutor únic. 

 

8. ATÈS que considerem positiu el desenvolupament de la FUE i entenem 

que és objectiu de l’Ajuntament la incorporació del conjunt de la tramitació 

necessària, incloent la totalitat dels procediments urbanístics. 



 

 

9. ATÈS que el servei d’Informació Urbanística (servei de planejament i 

gestió urbanística ) presta actualment un servei d’atenció individual, 

personalitzada i amb suport digital al Geoportal, sobre la informació 

urbanística vigent aplicable a qualsevol finca o finques de Sant Cugat del 

Vallès, excepte Valldoreix. 

 

10. ATÈS que, en aquest moments,  no existeix cap text refós que reculli 

totes les normatives que afectin la construcció de qualsevol ubicació de Sant 

Cugat, fet que implica que per consultar determinades ordenances i 

normatives vigents calgui contactar amb els serveis, entre d’altres,  

d'Intervenció en l'ús del sòl, l'Edificació i Activitats o bé Medi Ambient. 

 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal 

de Sant Cugat del Vallès acordi: 

 
PRIMER.- Ampliar les funcions i tramitacions de la Finestreta Única 

Empresarial incorporant l’inici, gestió i seguiment del conjunt de la tramitació 

urbanística, incloent la relacionada amb la tramitació de les diferents 

ordenances, informació i seguiment d’expedients. La posada en 

funcionament del canvi de gestió orgànic descrit s’efectuarà abans de la 

finalització de 2018. 

 

SEGON.- Dotar pressupostàriament les possibles necessitats d’auditoria 

interna, gestió de processos, formació,  recursos humans o altres recursos 

necessaris que permetin desenvolupament l’acord primer. 

 

TERCER.- Traslladar els presents acords a l’Associació Sant Cugat 

empresarial, Associació Sant Cugat Comerç, ens gestors dels parcs 

empresarials i als serveis municipals implicats. 

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 30 d'agost de 2017 


