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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A LA BASE DE DADES DE L’IPEP  
 

L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) és un organisme municipal autònom 
creat per l'Ajuntament de Palafrugell. La finalitat de l’IPEP és la promoció d'activitats 
econòmiques en l'àmbit de l'empresa, el territori i les persones; i tot el referent al 
desenvolupament local que es concreta en la promoció turística, comercial, industrial, en 
serveis a les persones i en el foment d'infraestructures i activitats diverses.  
 
Amb la vostra inscripció podreu obtenir: 

• Informació sobre subvencions, canvis normatius i dades econòmiques  del vostre 
sector i del municipi. 

• Informació sobre cursos i jornades , així com altres documents interessants per a 
l’actualització dels vostres coneixements empresarials. 

• Difusió del vostre negoci en forma de publicitat  a la nostra web mitjançant l’aparició al 
directori d’empreses  del municipi. 

 
Si voleu participar-hi cal omplir en majúscules  el següent formulari i enviar-ho a l’IPEP: 
 
Dades de l’activitat: 

 Restauració 
 Estètica i Higiene 
 Oci (Esports, jocs, etc.) 
 Allotjament 
 Establiments alimentació 
 Equipament Llar 

 Moda i Complements 
 Assessorament i Finances 
 Construcció 
Formació i Ocupació 
 Indústria i Distribució 
 Informàtica i Comunicació 

 Instal·lacions i Manteniment  
 Salut 
 Transport i Automoció 
 Altres activitats. 

(Quina?)________________

 
Descripció:      

 
Dades Comercials : 

Nom de l’establiment:       

Adreça:      CP:      Població:      

Telèfon:       Fax:      Web:      

Altra informació d’interès:       

Desitjo que les dades del negoci es publiquin al directori de l’IPEP:   Sí       No  

Dades Fiscals:  

Nom fiscal de l’empresa:      CIF/ NIF:      

Propietari/ representant:      

E-mail:       Telèfon:      

Desitjo rebre el butlletí i altres comunicacions de  l’IPEP:   Sí       No  

 
Signatura i segell de l’empresa:  Data:       

 

 
Les dades que ens facilitin s’incorporaran en un fitxer automatitzat creat per L’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell. Segons la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot exercir 
en qualsevol moment els seus drets d’accés, de rectificació, d’oposició i, si és el cas, de cancel·lació. 


