
 

Us informem que les vostres dades seran tractades per a la gestió de la vostra sol·licitud o tràmit. El Responsable de Tractament és 
l’Ajuntament de Figueres. Per a més informació podeu consultar la nostra política de privacitat a www.figueres.cat 
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades 
mitjançant la remissió d’un escrit adjuntant una còpia del seu DNI dirigit a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 
Figueres, Exercici de Drets, Plaça de l'Ajuntament, 12, 17600 Figueres, o a través de la Seu Electrònica. 

INCUBADORA VERTICAL D'EMPRESES 
 

FORMULARI DE COMUNICACIÓ DE PERSONES VINCULADES 
 
 
En/na         , amb DNI/NIE núm.     , 
en nom propi o en qualitat de representant legal de        
amb NIF número    , que té assignat el despatx de la Incubadora Vertical d'Empreses 
de l'Ajuntament de Figueres número    
 
COMUNICA 
 

 L'ALTA en la relació de persones vinculades que autoritza a fer ús del despatx assignat mitjançant 
la subvenció en espècie en forma d'utilització de despatxos a la Incubadora Vertical d'Empreses.  
Les persones vinculades que es donen d'alta, de les quals s'adjunta còpia del DNI (o equivalent) com a 
annex a aquesta comunicació, són les següents: 
 

Nom i cognoms DNI (o equivalent) Tasques que realitza 

   
   
   
   

Aquestes persones es comprometen a complir la normativa vigent en relació amb aquest servei municipal. 
 
COMUNICA 
 

 La BAIXA en la relació de persones vinculades que autoritza a fer ús del despatx assignat 
mitjançant la subvenció en espècie en forma d'utilització de despatxos a la Incubadora Vertical 
d'Empreses. 
Les persones vinculades de les quals es comunica la baixa són les següents: 
 

Nom i cognoms DNI (o equivalent) Tasques que realitza 

   
   
   
   

 
Qualsevol canvi en la relació de persones vinculades serà comunicat immediatament a l'Ajuntament de 
Figueres. 

Figueres,      

 

 

 

(Signatura electrònica) 

www.figueres.cat
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