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L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA REP EL RECONEIXEMENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER LA IMPLANTACIÓ DE LA 

FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL 

 

L’Ajuntament de l’Aldea rep el reconeixement de la Generalitat de Catalunya per la 

implantació de la Finestreta Única Empresarial per haver adoptat les mesures 

necessàries perquè els procediments per a l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica 

es puguin iniciar i finalitzar per canals habilitats per la Finestreta única Empresarial. 

Aquesta norma ,que té com a objectiu final fomentar l’activitat econòmica, 

contempla aspectes com la reducció dels tràmits administratius que han de fer les 

empreses, l’increment de la transparència i la simplicitat dels procediments, 

l’eliminació del temps per iniciar una activitat i el foment i increment dels 

mecanismes de col·laboració entre els administracions públiques catalanes. 

La FUE, és doncs, la xarxa interadministrativa de referència de les persones 

emprenedores, empresàries i intermediàries en la seua relació amb els 

administracions catalanes, amb independència de quina sigui l’administració 

responsable i ha d’incorporar tots els tràmits i serveis que s’hagin de realitzar per 

exercir l’activitat empresarial, al llarg de tot el cicle de vida d’una empresa. 

L’Ajuntament de l’Aldea ,mitjançant aquesta adhesió, mostra el seu compromís en 

l’impuls econòmic dels emprenedors i empresaris del nostre municipi, en fer 

possible la col·laboració  entre administracions i també en assumir, en primera 

persona, aquest colideratge tant necessari per al creixement i l’impuls econòmic 

del nostre país 
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Nota de premsa pdf  

http://www.laldea.cat/sites/default/files/NP2017/NP990.pdf 

 

Esperem que feu la màxima difusió possible d’aquesta nota de premsa emesa des 

de l’Alcaldia  de l’ajuntament de  l’Aldea, a més us recordem que aquesta nota 

de premsa la trobareu publicada al web del Gabinet de Premsa 

www.infoaldaia.info . 
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