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Nota de premsa 

 

EL CONSELL DE CAMBRES PARTICIPA EN EL GRUP DE 

TREBALL QUE HA POSAT EN MARXA UN PLA D'ACTUACIONS 

PER AGILITZAR ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS QUE 

AFECTEN LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES AMB IMPACTE 

 

El grup de treball ha estat impulsat pel departament d’Empresa i 

Coneixement i coordinat per  l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) 

 

La representant del Consell en aquest equip és la Secretària General de la 

Cambra de Terrassa, Susanna Patiño 

 

El Grup de Treball ha identificat els procediments amb una incidència 

elevada sobre l’activitat econòmica i que tenen un termini llarg de tramitació 

 

 

 

Terrassa, 18 de març de 2021.  La situació de crisi sanitària generada per la 

COVID-19 ha obligat al Govern de la Generalitat a prendre una sèrie de mesures per  

pal·liar els greus efectes de la pandèmia en l’activitat econòmica i, més 

concretament, per a l’agilització de la tramitació de procediments administratius. Per 

aquest motiu s’ha creat, per acord de govern GOV/147/2020 de 17 de novembre, el 

Grup de treball per agilitar els tràmits administratius que afecten les activitats 

econòmiques amb impacte, impulsat per part del Departament d’Empresa i 

Coneixement i coordinat per l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), amb l’objectiu 

d’optimitzar el temps de finalització dels procediments de la competència de les 

diferents administracions públiques, de concessió de permisos, llicències i 

autoritzacions per a l’exercici d’una activitat econòmica, quan aquests terminis siguin 

especialment llargs. 

 

La secretària general de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de 

Terrassa, en representació del Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC), 

com a organisme integrant, està participant en el Grup de Treball per a 

l’agilització dels tràmits administratius.  
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El Grup de Treball ha identificat els procediments amb una incidència elevada sobre 

l’activitat econòmica i que tenen un termini llarg de tramitació. Ha proposat 

actuacions organitzatives, tecnològiques, jurídiques o comunicatives necessàries per 

reduir els terminis amb un Pla d’actuacions per agilitzar els tràmits 

administratius que afecten les activitats econòmiques amb impacte, que varen 

aprovar el passat divendres i que el govern posarà en marxa aquest primer semestre 

amb una previsió de què, abans del 30 de juny, s’hagi executat la primera fase del 

pla i que es completarà el 20 de desembre. 

 

Segons la nota de premsa publicada ahir, les accions previstes en aquest pla 

facilitaran un entorn més favorable a les empreses per a realitzar la seva activitat 

i, alhora, contribuiran a pal·liar els efectes de l’aturada administrativa decretada 

durant l’estat d’alarma vigent de març a juny de l’any passat i que va agreujar el 

retard en l’atorgament d’aquests procediments. 

 

S’acompanya la nota de premsa del Govern de la Generalitat: 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/400542/govern-posa-marxa-pla-

dactuacions-agilitzar-tramits-administratius-que-afecten-activitats-economiques-

impacte  

     

 

*Si desitgeu ampliar la informació, no dubteu en contactar a 

comunicacio@cambraterrassa.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de referència 
amb una sòlida trajectòria, que defensa dels interessos empresarials de la seva demarcació i que 
té una ferma vocació de servei a les empreses.  
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, la 
formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els emprenedors. 
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments de 
referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 
 
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn empresarial, 
la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada en un model de 
pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és aportar serveis de valor 
afegit al negoci i contribuir a que l’empresa sigui més competitiva en un entorn internacional. 
 
La demarcació de la Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, 
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, 
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 
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