Benvolgut/da,
Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) i en col·laboració amb els Ajuntaments de

Vilamalla, Figueres, La Jonquera i Castelló d’Empúries hem iniciat un projecte per a la millora de la
competitivitat de les empreses ubicades en els polígons industrials de la comarca i fer-los més

atractius pels futurs inversors. Un dels objectius d'aquest projecte és crear una base de dades
del sòl i el sostre disponible que hi ha als polígons industrials per a futurs inversors.

És per aquest motiu que ens posem en contacte amb vostè per oferir-li l'opció
d'introduir les seves parcel·les o naus a la nostra base de dades per tal de tenirles en compte per a futurs inversors.
Funcionament de la base de dades:

1- Els propietaris de les parcel·les i naus dels polígons industrials faciliten les dades dels seus
espais i immobles al CCAE a través del formulari adjunt.

Aquest poden fer-lo arribar directament al Consell Comarcal de l'Alt Empordà (C/Nou, 48 de
Figueres) o bé a través del vostre ajuntament.

2- El CCAE crea una base de dades d'espais i immobles.

3- El possible inversor fa una demanda al CCAE. Aquest cerca a la base de dades privada els
espais o immobles que s'adeqüin a les necessitats del possible inversor i li facilita un fitxa de cada
parcel·la o nau amb les dades de contacte.

4- El possible inversor es posa en contacte amb el propietari. Qualsevol acord o contracte
romandrà entre aquestes parts sense cap tipus de participació ni vinculació amb l’administració
pública.

Aspectes a tenir en compte:

- Aquesta base de dades serà privada i només es facilitarà informació dels espais, que ens hagin
autoritzat, a possibles inversors interessats a instal·lar-se en el polígon.

- Ni el CCAE ni els ajuntaments de Vilamalla, Figueres, La Jonquera i Castelló d'Empúries
participen en la intermediació comercial dels immobles o parcel·les. Només posen en contacte al
possible inversor (comprador o llogater) amb el propietari de l'espai.

FORMULARI D'AUTORITZACIÓ A LA INTRODUCCIÓ DE PARCEL·LES I NAUS
DISPONIBLES EN ELS POLÍGONS PER A FUTUR INVERSORS
INFORMACIÓ: PARCEL·LA O NAU
TIPUS D'IMMOBLE

NAU

DIMENSIÓ

NÚM. CADASTRE
UBICACIÓ

PARCEL·LA

PERCENTATGE OCUPACIÓ
PARCEL·LA (M²)

DIRECCIÓ

X:
Y:

ESTAT DE L'ESPAI ANTIGA
DISPONIBILITAT
S'OFEREIX

COORDENADES

REFORMADA

Altres:

BUIDA

VENTA

OCUPADA

Preu:

LLOGUER

INFORMACIÓ: CONTACTE (en el cas d'un possible inversor)
PROPIETARI

API

NOM EMPRESA

NOM I COGNOMS CONTACTE
DNI/CIF
@

Telèfon

Com a propietari de la parcel·la o nau autoritzo que es proporcioni la informació de les meves
propietats i dades de contactes a possibles inversors.
Nom i DNI:

OBSERVACIONS:

Signatura:

_______________________, (data)
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us
informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer titularitat del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà amb la finalitat de gestionar i promocionar les parcel·les i propietats dels polígons industrials de
l’Alt Empordà. Aquesta informació podrà ser cedida als Ajuntaments competents per afavorir aquest servei.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita
adreçada al Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb domicili al Carrer Nou, 48, 17600 Figueres.

