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Projecte REA – En què consisteix? (1)

 El Registre d’Empreses Acreditades (REA) per intervenir en el 

procés de contractació en el sector de la construcció té com a 

principals funcions les següents: 

 S’han d’inscriure les empreses que vulguin ser contratades o 

subcontractades per a realitzar treballs en una obra de 

construcció.

 Han de tramitar també la renovació, la cancel·lació o qualsevol 

altre variació de dades.

 D’altra banda, també és funció seva expedir certificacions 

sobre inscripcions registrals existents, a sol·licitud de persones 

físiques o jurídiques, entitats o organismes públics o privats.
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Projecte REA – En què consisteix? (2)
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Projecte REA – Antecedents

 La Llei 32/2006 imposa l’obligació a les empreses d’inscriure’s 

a un Registre creat per cada comunitat autònoma.

 El Decret de la Generalitat de Catalunya que crea aquest 

Registre estableix que els tràmits són totalment telemàtics.

 Es desenvolupen formularis intel·ligents que les empreses 

interessades descarreguen des del Portal, al qual només es pot 

accedir amb certificat digital.

 Als formularis se’ls adjunta (escanejada) la documentació 

necessària i es signen electrònicament.

 Un backoffice permet gestionar tot el procediment i tota la 

documentació rebuda.

 El Registre es crea el maig del 2008 i s’obre el termini per 

sol·licitar la inscripció.

 Al desembre del 2009 s’incorpora el sistema de notificació 

electrònica.
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Projecte REA – Volums de tramitació (juny 2010)

 36.154 empreses inscrites al REA 

 8.000 notificacions telemàtiques trameses, aproximadament.

 6.800 requeriments.

 100 resolucions denegatòries.

 1.100 resolucions d’arxiu de sol·licitud.

 Més de 440 notificacions de mitjana mensual.
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Projecte COOP – En què consisteix? (1)

 Aquestes subvencions tenen per objectiu fomentar la 

consolidació i el desenvolupament de les cooperatives i les 

societats laborals. 

 La convocatòria regula 5 línies de subvenció, totes elles 

adreçades a persones jurídiques.

 El procediment de concessió és el de concurrència competitiva: 

revisada i valorada la documentació presentada per les 

entitats, s’eleva una proposta de resolució per als atorgaments.

 Les entitats disposen d’un termini d’un mes per justificar la 

correcta aplicació dels fons rebuts.

 Els pagaments es fan, o bé al 100% en el moment de la 

resolució d’atorgament, o bé repartits en una bestreta (75% o 

95%) i una liquidació, posterior a la justificació.
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Projecte COOP – En què consisteix? (2)
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Projecte COOP – Antecedents

 La Ordre de bases d’aquesta subvenció, publicada al 2010, i 

amparant-se en el Decret 56/2009, estableix l’obligatorietat la 

tramitació telemàtica.

 Es desenvolupen formularis intel·ligents que les entitats 

interessades descarreguen des del Portal, al qual només es pot 

accedir amb certificat digital.

 Als formularis de sol·licitud se’ls adjunta (escanejada) la 

documentació necessària i es signen electrònicament.

 Un backoffice permet gestionar tot el procediment i tota la 

documentació rebuda.

 La convocatòria es publica el 16/03/2010 i s’obre el termini d’un 

mes per presentar sol·licituds. 
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Projecte COOP – Volums de tramitació (a juny 2010)

 701 expedients tramitats per la convocatòria del 2010.

 1.500 notificacions telemàtiques trameses, aproximadament.

 550 requeriments de documentació.

 385 resolucions d’atorgament.

 300 resolucions denegatòries, de desistiment o d’inadmissió.

 250 notificacions relacionades amb tràmits de revocació o 

renúncia.

 125 notificacions de mitjana mensual.
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Com ho vàrem afrontar? 

 En ambdós casos, el plantejament clar és crear un grup de 

treball multidisciplinari que permeti cobrir qualsevol eventualitat 

i fer-ne seguiment de les tasques:

 Secretaria General.

 Direcció de Serveis.

 Òrgan gestor.

 Àrea TIC.

 Assessoria Jurídica.

 Atenció Ciutadana.

 Servei d’Organització.
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Factors d’èxit (1)

 Aposta ferma. Suport indispensable de la Direcció per l’impuls 

del projecte.

 Definició clara de tràmits i beneficiaris.

 Tramitació íntegrament telemàtica.

 Tramitació amb consentiment. (Doble via.)

 Transversalitat. Els objectius comuns s’assoleixen des de 

diversos fronts.

 Solucions tecnològiques idònies. Atenea, com un suport per 

centralitzar solucions i reduir costos.

 Gestió del canvi. Assumir efectes jurídics de la notificació 

telemàtica, nova terminologia i nou procés.
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Factors d’èxit (2)

 Arribar al públic objectiu. 

 REA. Campanya en premsa i promoció entre el sector.

 COOP. Aprofitament d’òrgans de difusió (federacions i associacions) 

i trameses d’informació.

 Planificació i mitigació de riscos. Reunions amb entitats 

certificadores, preparació de tutorials i informació clara a les 

seus institucionals.

 Seguiment periòdic. Període de proves previ a l’entrada en 

funcionament i data límit com imperatiu per assolir objectiu.
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Moltes gràcies pel vostre temps

Per a més informació:

jorge.azpilicueta@gencat.cat


