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FAQ’s «EƳǇǊŝƴ en 3» 
 
 
 
1. FAQS /L¦¢!5"κ9atw9b95hw 
 
¿vǳŝ Şǎ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη? 
 
«Emprèn en 3»  és  una  iniciativa  per  a  agilitar  els  tràmits  de  creació  d'empreses  i  altres 
comunicacions  relacionades amb els emprenedors  i les Administracions Públiques en l'àmbit 
local.  
 
En  particular,  integra  les  iniciatives  de  creació  d'empreses  a  través  d'Internet,  i  permet 
addicionalment  la presentació de comunicacions i declaracions responsables directament als 
municipis adherits, a través d'un formulari electrònic.
 
Aquesta  iniciativa  és  liderada  pel  Govern  d'Espanya,  amb  la col·laboració de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (F.I.M.P) i les Comunitats Autònomes involucrades. 
 
 
¿5Ŝǎ ŘŜ ǉǳŀƴ ǇǳŎ ŦŜǊ ǵǎ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ? 
 
Ja  es  pot  fer  ús  del sistema  EE3, si ben només en aquells ajuntaments que s'hagen adherit al 
sistema.  Els  ajuntaments  estan  procedint a adherir-se a la plataforma progressivament.  En la 
pròpia pàgina del projecte podrà consultar els municipis adherits. 
 
¿tǳŎ ŎǊŜŀǊ ǳƴŀ ŜƳǇǊŜǎŀ Ŝƴ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη? 
 
«Emprèn en 3»  facilita  la  comunicació  de  tràmits relacionats amb determinades activitats de 
comerç  minorista  i  determinats  serveis  en  establiments,  així  com la seua tramitació per les 
Entitats Locals.
 
Mitjançant  el  CIRCE,  pertanyent  al  Ministeri  d'Indústria,  Energia  i Turisme, podrà crear una 
empresa de forma telemàtica  (societat  limitada i empresari individual/autònom),  a través del 
portal www.circe.es o per  mitjà de la Xarxa de Punts de Tramitació Empresarial  (PAIT)  o de la 
Xarxa  de  Finestretes  Úniques  Empresarials.  El  CIRCE integra la comunicació amb les Entitats 
Locals.
 
 
¿vǳŝ ƳŞǎ ǘǊŀƳƛǘŜǎ ǇǳŎ ŦŜǊ Ŝƴ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη? 
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Addicionalment  a  la  creació  d'empreses,  «Emprèn en 3»  permet  realitzar  tràmits  amb  les 
Entitats Locals adherides, relacionats amb l'exercici de l'activitat. 
 
Aquests tràmits, en l'actualitat, són els corresponents a l'inici o modificació d'activitat, i el canvi 
de  titularitat,  sempre  que  l'activitat  que vaja a  realitzar  siga  de  comerç  minorista  o  estiga 
detallada en l'annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització 
del comerç  i de determinats serveis.  «Emprèn en 3» li permetrà la presentació de la Declaració 
Responsable,  de forma electrònica,  per a l'inici de l'activitat en totes aquelles entitats locals els
integrades en següents casos: 
 

- sol·licitar l'inici d'activitat de la seua empresa.
- sol·licitar la modificació d'activitat de la seua empresa. 
- sol·licitar el canvi de titularitat de la seua empresa.

 
¿!Ƴō ǉǳƛƴǎ ƳǳƴƛŎƛǇƛǎ ǇǳŎ ǘǊŀƳƛǘŀǊ?  
 
En  emplenar  una  Declaració  Responsable, el cercador inclou exclusivament els municipis que 
estan adherits i als quals es pot enviar les Declaracions Responsables a través de «Emprèn en 3». 
 
Addicionalment, pot consultar la llista de municipis adherits en el 060 i el portal Eugo.es 
 
 
¿vǳƛƴǎ ŀǾŀƴǘŀǘƎŜǎ ŀǇƻǊǘŀ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη? 
 
«Emprèn en 3»  és  una  mesura  de  reducció  de  traves burocràtiques, i reducció de temps de 
creació d'empreses, especialment en la relació amb l'àmbit local i l'inici o modificació d'activitat. 

 
Gràcies a la Llei 12/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, 
és possible substituir la llicència prèvia en determinades activitats, per declaració  responsables. 
Emprèn en 3 permet la presentació d'aquestes declaracions responsables de  forma electrònica, 
reduint  les  traves  a  les  quals  s'enfronten els ciutadans a l'hora de crear les seues empreses, i 
acostant l'administració al ciutadà. 
 
En aquest sentit, se simplifiquen els tràmits,  s'empra l'administració  electrònica (evita  maneig  
de papers i agilita temps), i s'accelera la tramitació. 
 
 
¿/ƻƳ ǇǳŎ ǎŀōŜǊ ƳŞǎ ŘŜ ŎǊŜŀŎƛƽ ŘϥŜƳǇǊŜǎŜǎ ƻ ŘŜ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη? 
 
El  Govern  d'Espanya  li  ofereix  els  següents  portals  per  a s aber més de creació d'empreses, 
incloent la iniciativa «Emprèn en 3»: 
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- 060.es,  punt  d'accés  general  als  serveis  d'administració  electrònica, gestionat pel Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques.
 
 - eugo.es, portal per a empresaris i emprenedors dels  Estats  Membres de la Unió Europea que 
vulguen  realitzar  la  seua  activitat  empresarial  a  Espanya,  gestionat pel Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques.
 
 
- circe.es, portal del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a la creació d'empreses a través 
d'internet (actualment societats limitades i empresari individual / autònom), i 
 
-  ipyme.org,   portal  del  Ministeri  d'Indústria,  Energia  i  Turisme  d'informació  de  creació 
d'empreses,  finançament  per  a  emprenedors  i  PIME,  competitivitat  empresarial, i altres 
programes, subvencions i ajudes. 
 
 
 
¿vǳƛƴŀ ƴƻǊƳŀ Řƽƴŀ ǎǳǇƻǊǘ ŀ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη? 
 
«Emprèn en 3»  és  una iniciativa inclosa en  l'Acord  del  Consell de Ministres del 24 de maig de 
2013 per a impulsar i agilitar els tràmits per a l'inici de l'activitat empresarial. 
 
 Les condicions d'ús de la plataforma que li dóna suport s'estableixen mitjançant la Resolució de 
31 de maig de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableixen
 les condicions d'ús de la Plataforma Electrònica d'intercanvi d'informació denominada «Emprèn  
en 3» (BOE de 4 de juny www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5889.pdf). 
 
 
¿vǳŝ Şǎ ǳƴŀ 5ŜŎƭŀǊŀŎƛƽ wŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ? 
 
La Declaració Responsable en aquest àmbit és la notificació que fa l'emprenedor per a comunicar
la implantació o modificació d'activitats de comerç minorista i determinats serveis en establiments,
i substitueix l'exigència de llicència prèvia, en l'àmbit de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de 
mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. 
 
La Resolució de 31 de maig de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la 
qual s'estableixen les condicions d'ús de la Plataforma Electrònica d'intercanvi d'informació  
denominada «%o201CEmprende en 3»» 
(BOE de 4 de juny  www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5889.pdf),  estableix el
model aplicable en «Emprèn en 3». 
 
 Pot descarregar el model de Declaració Responsable des del següent enllaç:  

- Model de Declaració Responsable 

https://ssweb.mpt.es/portalEELL/doc/Modelo_Declaracion_Responsable.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5889.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5889.pdf
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¿vǳƛƴŜǎ ŘŀŘŜǎ Ŏŀƭ ŜƳǇƭŜƴŀǊ Ŝƴ ƭŀ 5ŜŎƭŀǊŀŎƛƽ wŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ? 
 
La Declaració Responsable requereix l'emplenament de les següents dades: 

- dades del/de la declarant 
- dades del/de la representant, si escau 
- dades a l'efecte de notificació (si no coincideixen amb els de els anteriors) 
- emplaçament de l'activitat 
- referència cadastral del local afecte 
- descripció de l'activitat 
- descripció de l'obres 
-    altres actuacions 

 
¿vǳŝ ǳƴŀ ŀƭǘǊŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ ƘŜ ŘŜ ǘŜƴƛǊ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ?  
Ha de consultar la normativa aplicable en la Comunitat Autònoma on exercisca o vaja a exercir la 
seua activitat. 
 
¿/ƻƳ ǇǳŎ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ŘŜŎƭŀǊŀŎƛƻƴǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ Ŝƴ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη? 
 
 La presentació de la Declaració Responsable per a l'inici de l'activitat  en totes aquelles entitats 

locals integrades en els següents casos: 
- sol·licitar l'inici d'activitat de la seua empresa. 
- sol·licitar la modificació d'activitat de la seua empresa.
- sol·licitar el canvi de titularitat de la seua empresa. 

 
es fa des de la pàgina 
 
http://run.gob.es/ee3eneugo 
 
 
¿vǳƛƴǎ ǘǊŁƳƛǘǎ ǇǳŎ ŦŜǊ ŀƳō ǳƴŀ 5ŜŎƭŀǊŀŎƛƽ wŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ? 
 
Si ja ha creat la seua empresa,  i  l'activitat que  va  a  realitzar és de comerç minorista o està 
detallada  en   l'annex  de  la  Llei  12/2012,  de  26  de  desembre,   de  mesures  urgents  de  
liberalització  del  comerç  i  de  determinats  serveis,  els  tràmits  que  pot fer mitjançant la 
presentació de la Declaració Responsable són els següents: 

- sol·licitar l'inici d'activitat de la seua empresa. 
- sol·licitar la modificació d'activitat de la seua empresa. 
- sol·licitar el canvi de titularitat de la seua empresa. 

 
 
¿hƴ ǇǳŎ ƻōǘŜƴƛǊ Ŝƭǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ? 
 
Pot descarregar el model de Declaració Responsable des del següent enllaç: 
https://ssweb.mpt.es/portalEELL/doc/Modelo_Declaracion_Responsable.pdf 

https://ssweb.mpt.es/portalEELL/doc/Modelo_Declaracion_Responsable.pdf
http://run.gob.es/ee3eneugo
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¿tǳŎ ǇŀƎŀǊ ƭŜǎ ƳŜǳŜǎ ǘŀȄŜǎ Ŝƴ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη? 
 
El  model  de  Declaració  Responsable  aprovat  mitjançant la Resolució de 31 de maig de 2013, 
de  la  Secretaria  d'Estat  d'Administracions  Públiques,  per  la qual s'estableixen les condicions 
d'ús  de  la  Plataforma  Electrònica  d'intercanvi  d'informació  denominada  «Emprende en 3»» 
(BOE de 4 de juny www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5889.pdf ),no contempla
el pagament de taxes,  si ben el municipi pot modificar la Declaració Responsable per a incloure
les taxes que corresponguen. 
 
Per açò, en presentar una Declaració Responsable en «Emprèn en3» podrà consultar informació 
addicional  del  seu  municipi  o  Comunitat  Autònoma respecte  a  l'aplicació de taxes en el seu 
municipi, així com seleccionar la preferència de forma de pagament (compte bancari, targeta de  
crèdit o rebre formulari de taxes per mail) quan corresponga. 
 
¿vǳŝ ǇǳŎ ŦŜǊ Ŝƴ Ŝƭ ǇƻǊǘŀƭ  CIRCE? 
En  el  portal   CIRCE   (circe.es)  podrà  procedir  a  la  creació  d'empreses  a   través   d'internet 
(actualment societat limitada i empresari individual / autònom), així com accedir a la informació   
dels Punts de Tramitació Empresarial (PAIT) on pot assessorar-se 
(http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/pub/BusquedaPaitMapa.aspx ). 
 
¿vǳŝ ǇǳŎ ŦŜǊ en el portal EUGO? 
 
El portal EUGO (eugo.es) és el portal per a empresaris i emprenedors dels Estats Membres de la 
Unió  Europea que vulguen realitzar la seua activitat empresarial a Espanya.  En ell pot accedir a 
l'Ajuda  a  la Tramitació, on a través del cercador de tràmits,  obtindrà  els passos a seguir per al 
compliment de requisits en àmbits com la constitució de societats de diferents tipus, l'obtenció 
de llicències i inscripció en registres, la colegiación i el carnet professional, l'obtenció del nombre 
d'identificació fiscal i la inscripció de l'empresa i l'alta de treballadors, entre uns altres, en funció 
de la forma de prestació (amb Establiment o sense Establiment). 
 
 
¿/ƻƳ ǇǳŎ ǎŀōŜǊ ǎƛ ƭϥ!ƧǳƴǘŀƳŜƴǘ Ƙŀ ǊŜōǳǘ Ŝƭ ƳŜǳ ǘǊŁƳƛǘ? 
 L'Ajuntament, en adherir-se a «Emprèn en 3», es compromet a acceptar qualsevol sol·licitud, 
escrit o comunicació del destinatari de la plataforma, rebuda dins de l'horari d'atenció ciutadana 
en  les  24   hores  següents   a  la  recepció.  Pot  comprovar  l'estat  de  les  seues  Declaracions  
Responsables en l'opció "Formularios enviats". 
 
¿vǳŀƴ Ŝǎ ǇƻǎŀǊŁ Ŝƴ ŎƻƴǘŀŎǘŜ ƭϥ!ƧǳƴǘŀƳŜƴǘ ŀƳō ƳƛΣ ǊŜǎǇŜŎǘŜ ŀƭ ƳŜǳ ǘǊŁƳƛǘ? 
 
L'Ajuntament, en adherir-se a «Emprèn en 3», es compromet a gestionar la declaració responsable, 
incloent el pagament de taxes i les comunicacions pertinents, de conformitat amb la normativa 
d'aplicació en el territori que es tracte, en el termini màxim de 3 dies hàbils, excepte en el cas de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5889.pdf
http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/pub/BusquedaPaitMapa.aspx
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demora no imputable als serveis de l'entitat local. Pot comprovar l'estat de les seues Declaracions 
Responsables en l'opció "Formularios enviats". 
 
¿bŜŎŜǎǎƛǘŜ Ŝƭ 5bL ŜƭŜŎǘǊƼƴƛŎ ǇŜǊ ŀ ŦŜǊ Ŝƭǎ ǘǊŁƳƛǘǎ? 
 
La presentació  de la  Declaració R esponsable requereix l'ús d'un certificat digital reconegut per 
qualsevol de les entitats oficials de certificació nacionals,  o del  DNI electrònic.  Per a obtenir un 
consulte la pàgina d'informació disponible en firmaelectronica.gob.es.
 
 
¿tǳŎ ŀŎŎŜŘƛǊ ŘŜǎ ŘŜ ǉǳŀƭǎŜǾƻƭ ƴŀǾŜƎŀŘƻǊ? 
 
El  seu  navegador ha de suportar el client  d'@signatura per a poder permetre l'ús de certificats  
digitals o del DNI electrònic. Actualment són els següents: 

- per a sistema operatiuWindows: Internet Explorer 8 i superiors, Mozilla Firefox 
(última versió), Google Chrome i Apple Safari (Java 6 i 7) 

- Linux: Mozilla Firefox y Google Chrome (Java 6, Java 7, OpenJDK 7) 
- MacOS X: Apple Safari, Mozilla Firefox i Google Chrome (Apple Java 6 u Oracle Java 7) 

 
 
SƽŎ ŀǎǎŜǎǎƻǊΣ ǇǳŎ ŎƻƴǎǘƛǘǳƛǊ ǳƴŀ ŜƳǇǊŜǎŀ Ŝƴ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη ǇŜǊ ŀƭǎ ƳŜǳǎ ŎƭƛŜƴǘǎ? 
 
«Emprèn en 3»  facilita  la comunicació  de  tràmits  relacionats amb determinades activitats de 
comerç  minorista  i  determinats  serveis  en  establiments,  així  com  la  seua tramitació per les 
Entitats Locals.  La creació d'una empresa que es faça mitjançant el portal  Circe.es  del Ministeri 
d'Indústria, Energia i Turisme per a la creació d'empreses a través d'internet (actualment societats 
limitades  i empresari individual / autònom) integra aquesta comunicació amb les Entitats Locals. 
 
Per a crear empreses l'assessor haurà de constituir-se prèviament com PAIT a través del portal 
Circe.es: 
http://portal.circe.es/es-ES/pait/ConstitucionPAIT/Paginas/ProcedimientoPAITprivado.aspx. 
 
{ƽŎ ŀǎǎŜǎǎƻǊΣ ǉǳƛƴǎ ŀǾŀƴǘŀǘƎŜǎ ŀǇƻǊǘŀ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη Ŝƴ ŎƻƴǎǘƛǘǳƛǊ ǳƴŀ ŜƳǇǊŜǎŀ ǇŜǊ ŀƭǎ ƳŜǳǎ 
ŎƭƛŜƴǘǎΚ 

«Emprèn en 3»  facilita  la  comunicació  de  tràmits  relacionats amb determinades activitats de 
comerç  minorista  i d eterminats  serveis  en  establiments,  així  com  la  seua tramitació per les 
Entitats  Locals,  suposant per tant  no  haver de  desplaçar-se  a presentar  la documentació en  
les oficines de registre corresponents.  En anar associat a un model de Declaració Responsable, 
l'emplenament  és  més  senzilla  en  el  cas de presentar Declaracions Responsables en diferents 
municipis. Així mateix, «Emprèn en 3» li facilita informació sobre l'estat de les seues Declaracions 
Responsables a través de l'opció "Formularios enviats". 

http://portal.circe.es/es-ES/pait/ConstitucionPAIT/Paginas/ProcedimientoPAITprivado.aspx
http://portal.circe.es/es-ES/pait/ConstitucionPAIT/Paginas/ProcedimientoPAITprivado.aspx
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TƛƴŎ ǇǊƻōƭŜƳŜǎΣ Ƙƛ Ƙŀ ŀƭƎǳƴ ǘŜƭŝŦƻƴ ŘŜ ŎƻƴǘŀŎǘŜ? 
 
Pot contactar amb l'Administració en el telèfon 060, d'atenció al ciutadà, per a obtenir informació 
general sobre el projecte i la resta de serveis de l'Administració. 
 
Així mateix, disposa d'atenció especialitzada a l'emprenedor en el 900 19 00 92, telèfon d'atenció 
a l'emprenedor de la Direcció general de Política de la PIME. 
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3. FAQS !W¦b¢!a9b¢{ 
 
¿vǳŝ Şǎ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη? 
 
L'objectiu del projecte  «Emprèn en 3»  és  la reducció dels terminis per a la creació d'empreses, 
mitjançant la unificació de les plataformes tecnològiques existents, i la simplificació dels tràmits 
involucrats,   en   el marc   de la   Llei  12/2012,   de  26  de  desembre,  de  mesures  urgents  de 
liberalització del comerç i de determinats serveis. 
 
«Emprèn en 3» permet la constitució i engegada d'una activitat empresarial, així com l'enviament 
immediat   de   declaracions   responsables   als   municipis  adherits,   de  manera  que  puguen 
comunicar-se dades i tràmits relacionats amb l'activitat empresarial.
 
Es  tracta  d'una iniciativa  desenvolupada  amb  la  participació  de les  Administració General de  
l'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, representades per la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies. 
La plataforma permet realitzar els tràmits necessaris amb les tres Administracions simultàniament, 
doncs el sistema fa arribar les declaracions responsables als Ajuntaments.
 
 
¿/ƻƳ Ǉƻǘ ŀŘƘŜǊƛǊπǎŜ Ŝƭ ƳŜǳ ƳǳƴƛŎƛǇƛ ŀ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оηΣ ƛ ǊŜōǊŜ ŘŜŎƭŀǊŀŎƛƻƴǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎΚ 
ώt9[ ±ƻƭ ǉǳŜ ƭŀ ǎŜǳŀ 9ƴǘƛǘŀǘ [ƻŎŀƭ ŦƻǊƳŜ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀǘŀŦƻǊƳŀ ŘŜ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη ? 
¿vǳƛƴǎ ǘǊŁƳƛǘǎ Ŏŀƭ ǊŜŀƭƛǘȊŀǊ?] 
 
D'acord amb les condicions d'ús publicades en la Resolució de 31 de maig de 2013, de la Secretaria 
d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableixen les condicions d'ús de la Plataforma 
Electrònica d'intercanvi d'informació denominada «Emprende en 3»» (BOE de 4 de juny) l'entitat 
local pot adherir-se al projecte amb la signatura electrònica del document d'adhesió, disponible 
en el següent enllaç: 
  

- Manual d'Adhesions: (https://ssweb.mpt.es/portalEELL/doc/EE3_Manual_Adhesiones.pdf)
 
En signar l'adhesió, ja formarà part de la Plataforma EE3 i podrà començar a treballar reduint els 
tràmits.   

¿vǳƛ Ǉƻǘ ǎƛƎƴŀǊ ƭϥŀŘƘŜǎƛƽ Ŝƴ ƴƻƳ ŘŜƭ ƳŜǳ ƳǳƴƛŎƛǇƛ? 
 
El mòdul d'adhesions està disponible en el Portal d'Entitats Locals (https://ssweb.mpt.es/portaleell) 
per a aquells usuaris de les Entitats Locals que ostenten la següent condició: 

- Alcalde 
- Secretari de l'Entitat Local 
- Gestor designat per l'alcalde 

Cap altre usuari podrà utilitzar aquest mòdul en nom del municipi.  
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Els  passos  a  seguir  són  accedir  al  portal  d'entitats  locals  mitjançant  l'opció  "Acceder  amb 
certificat  digital",  requerint,  per  tant,  el   DNI   electrònic  o  el  certificat  digital  d'algun  dels 
càrrecs de l'entitat local esmentats anteriorment. 
 
¿vǳƛƴǎ ǎƽƴ Ŝƭǎ ŀǾŀƴǘŀǘƎŜǎ ǉǳŜ Ŝƭ ƳŜǳ ƳǳƴƛŎƛǇƛ ŜǎǘƛƎŀ Ŝƴ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη? 
 
A partir  del moment de l'adhesió,  la  seua  Entitat  podrà  rebre Declaracions Responsables per 
via electrònica a través del Portal d'Entitats Locals,  facilitant el compliment dels drets previstos 
en la Llei 11/2007, de 26 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. 
 
¿vǳƛƴŜǎ ƻōƭƛƎŀŎƛƻƴǎ ŀǎǎǳƳŜƛȄ Ŝƭ ƳŜǳ ƳǳƴƛŎƛǇƛ Ŝƴ ŀŘƘŜǊƛǊπƳŜ ŀ ζ9ƳǇǊŝƴ Ŝƴ оη? 
 
D'acord amb les condicions d'ús publicades en la Resolució de 31 de maig de 2013, de la Secretaria 
d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableixen les condicions d'ús de la Plataforma 
Electrònica d'intercanvi d'informació denominada «Emprende en 3»» (BOE de 4 de juny) l'entitat 
local adquireix les següents obligacions: 
 

1) Acceptar i utilitzar el Model de Declaració Responsable adjunt com a Annex a aquestes 
"Condiciones d'Ús", de conformitat amb les previsions de les Lleis 12/2012, de 26 de desembre, 
de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis i, així com les seues 
successives modificacions. 

 
2) No sol·licitar cap altra documentació que l'esmentada en l'apartat anterior d'aquest 
document. 

 
3) Adaptar la seua normativa pròpia al nou marc jurídic establits per la Llei 12/2012 a l'efecte 
de la qual es posarà a la seua disposició l'Ordenança Tipus prevista i adoptada d'acord amb la 
disposició  addicional  primera  número  2  de  la  mateixa,  així  com  a  les  seues successives 
modificacions.  

 
4)  Col·laborar  amb  l'Administració  General  de  l'Estat  i  amb  la  Federació  Espanyola  de 
Municipis  i  Províncies,  en  tot  el  necessari  per a  l'òptim  funcionament  de la plataforma 
electrònica "Emprende En Tres", i, especialment, en l'actualització permanent del Model de 
Declaració Responsable annex a les presents %o201CCondiciones d'Ús%o201D, amb vista als 
destinataris  de  la  plataforma   citada  i  seguint criteris  de  racionalitat i  d'eficiència de les 
Administracions Públiques.

 
5) Garantir el correcte exercici dels drets dels ciutadans i  de  les empreses  a dur a terme la 
seua activitat empresarial o comercial i disposar,  per a açò,  dels mitjans materials  i personals
que resulten adequats. En aquest sentit, assegurar, especialment,  que qualsevol   sol·licitud, 
escrit o comunicació que reben a través dels serveis d'administració electrònica associats a la 
plataforma electrònica "Emprende en Tres" i localitzats en el Portal de la Finestreta Única  de  
la Directiva de Serveis,  el Portal  d'Entitats  Locals de la Secretaria  d'Estat  d'Administracions  
Públiques  o  en qualssevol  altres portals  esmentats  en l'apartat primer d'aquesta  Resolució,
es tramite d'acord amb els següents criteris: 
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a) L'acceptació   de  qualsevol   sol·licitud,  escrit  o  comunicació  del  destinatari  de  la 
plataforma, rebuda dins de l'horari d'atenció ciutadana,  es produirà, en tot cas,  dins de 
les 24 hores següents a la recepció. 
b) La   gestió de la declaració  responsable,   incloent   la   del   pagament  de  taxes i les 
comunicacions  pertinents, de  conformitat  amb la  normativa  d'aplicació en el territori 
que  es  tracte,  es  realitzarà  en  termini  màxim  de 3 dies hàbils,  excepte  en  el  cas de 
demora no imputable als serveis de l'entitat local. 
c) Les comunicacions de qualsevol naturalesa que els usuaris de la plataforma "Emprende 
en 3"  dirigisquen  als  destinataris  hauran  de  constar en la plataforma en alguna de les 
maneres que aquesta proveïsca. 
En tot cas, aquesta informació es referirà a les taxes i altres tributs corresponents a l'inici 
i exercici de l'activitat, així com a les activitats i suposats d'inexigibilidad de llicències que 
la normativa autonòmica corresponent haja ampliat fent ús de les facultats que li confereix
la disposició final desena de la Llei 12 / 2012 de 26 de desembre. 

 
6) Mantenir  permanentment  actualitzada la informació que els serveis d'atenció al ciutadà 
de qualsevol Administració necessiten consultar per a subministrar-la als ciutadans i empreses
per qualsevol canal d'atenció,  o que els òrgans de l'Administració General de l'Estat precisen 
per al  desenvolupament de les funcions relacionades amb la plataforma  "Emprende en 3", 
especialment, les vinculades a la Finestreta Única de la Directiva de Serveis i a la Xarxa CIRCE 
de creació d'empreses. 

 

7) Mantenir actualitzada, de forma contínua, la relació d'usuaris de la plataforma "Emprende 
en 3" autoritzats en el Portal d'Entitats Locals per a l'atenció dels serveis de la mateixa, així 
com proveir als citats usuaris els mecanismes d'accés necessaris, tals com microinformática, 
connexió a Internet i si escau accés al Sistema d'Aplicacions i Xarxes de les Administracions 
(Xarxa  Sara).  A  l'efecte  d'aquesta  actualització  haurà  d'ajustar-se  a  les instruccions dels 
manuals al fet que es refereix el punt 9 

 

8) Fer  un  ús  responsable  de  les dades  de caràcter personal  continguts en les  sol·licituds, 
escrits  o comunicacions rebudes,   de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seua normativa 
de desenvolupament. Especialment, hauran d'advertir que tals dades podran ser comunicats 
a altres òrgans de  l'Administració que tinguen  atribuïdes  competències relacionades  amb
 l'objecte d'aquestes sol·licituds, excepte manifestació expressa en contrari de l'interessat en 
el procediment. 

 

9) Complir  les  instruccions  tècniques   dels  manuals  d'ús  de  la  plataforma  electrònica 
"Emprende en 3", que seran publicades en el Portal d'Entitats Locals de la Secretaria d'Estat 
d'Administracions Públiques. 
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10)  Especialment, responsabilitzar-se del bon ús i gestió del programari i plataforma 
utilitzada i de qualsevol dany i perjudici directe o indirecte que provinga de la mala 
ocupació dels components o de la no disponibilitat del servei. 

 
¿Quins requisits tècnics són necessaris per a accedir a les dades presentades pels emprenedors?  
 
Les dades presentades pels emprenedors són accessibles a través del Portal d'Entitats Locals per 
aquells  usuaris  habilitats.  Una  vegada  en  el  portal,  s'ha  d'accedir  a  l'aplicació  CORINTO 
(Correspondència Interadministrativa), on veurà totes les Declaracions Responsables que li hagen 
dirigit al seu municipi. 
 
El seu navegador ha de suportar el client d'@signatura per a poder permetre l'ús de certificats 
digitals o del DNI electrònic. Actualment són els següents: 
 

-     per a sistema operatiu Windows: Internet Explorer 8 i superiors, Mozilla Firefox 
(última versión), Google Chrome i Apple Safari (Java 6 y 7) 

- Linux: Mozilla Firefox i Google Chrome (Java 6, Java 7, OpenJDK 7) 
- MacOS X: Apple Safari, Mozilla Firefox i Google Chrome (Apple Java 6 u Oracle Java 7) 

 
Disposa de més informació sobre CORINTO en: 

- MManual de CORINTO per a tramitació 
(https://ssweb.mpt.es/portalEELL/doc/Manual_Tramitacion_DRs.pdf) 

 
Tinc problemes, hi ha algun telèfon de contacte? 
 
Si té alguna qüestió funcional del projecte, pot consultar a la FEMP en la següent adreça de 
correu: modernización@femp.es 
 
Així mateix, disposa d'atenció especialitzada a l'emprenedor en el 900 19 00 92, telèfon d'atenció 
a l'emprenedor de la Direcció general de Política de la PIME. 

 
Si  té  algun  problema  tècnic  en  l'accés  a  l'eina  o en el procés d'adhesió electrònic, el Portal 
d'Entitats  Locals  disposa  d'una bústia d'incidències que s'atén  permanentment i en el qual es 
donarà una atenció immediata als seus problemes. 
 
 
https://ssweb.mpt.es/ayuda/ 
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