Registre d'entrada general

SOL·LICITUD D'INGRES AL
COWORKING D'ESPLUGUES

DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
Nom i Cognoms o denominació social / Nombre y apellidos o denominación social

Document Identificatiu* / Documento Identificativo*

Nom i Cognoms del representant i relació amb l'empresa / Nombre y apellidos del representante i relación

Document Identificatiu / Documento Identificativo
DNI

Tipus Via / Tipo vía

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio (a efectos de notificación)

Num*

Escala/Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Carrer - Calle

Codi Postal*/Código Postal

Població* / Población

Província/Provincia

Barcelona
Telèfon / Teléfono

Correu electrònic / Correo electrónico

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /
Medio para recibir la respuesta (si es preciso)

Correu electrònic / Correo electrónico

Correu ordinari/ correo ordinario

Telèfon / Teléfono

En el cas d'empresa no constituïda, exposar el motiu / En el caso de empresa no constituida, exponer el motivo

Data sol·licitada d'instal·lació al Coworking

Temps previst d'estada / Tiempo previsto de estancia

/ Fecha solicitada de instalación en el Coworking

Modalitat /modalidad
Preus 1er any /

Sencera (40h) /
Entera (40h)

60€ / mes

Parcial matí (20h) /
Parcial mañana (20h)

35€/ mes

Microempresa: número pers per a les que es
demana l'espai (max 3) /Núm. personas (máximo 3)

Parcial tarda (20h) /

Per hores: detallar hores/setmana i horari
d'estada /detallar horas semana y horario estancia

Parcial tarde (20h)

35€ / mes

3€ / mes

precios 1er año

DOCUMENTACIÓ A APORTAR (*veure revers) / DOCUMENTACIÓN A APORTAR (*ver reverso):
DNI /CIF de l'emprenedor, empresari individual o societat / DNI/CIF del emprendedor, empresario individual o sociedad
Curriculum vitae de l'emprenedor, empresari individual o socis/s / Curriculum vitae del emprendedor, empresario individual o socio/s
Documents de legalització i tributaris de l'empresa física o jurídica / Documentos de legalización y tributarios de la empresa física o jurídica

DADES DEL PROJECTE EMPRESARIAL / DATOS DEL PROYECTO EMPRESARIAL:
Nom i descripció detallada del projecte empresarial / Nombre y descripción detallada del proyecto empresarial

Objectius que es proposa el projecte / Objetivos que se propone el proyecto

A quin problema/necessitat respón el projecte / A qué proyecto/necesidad responde el proyecto

Característiques del projecte que fan que sigui adient per l'espai Coworking / Características del proyecto que hacen que sea adecuado para el espacio Coworking

Característiques del projecte que el fan sostenible i viable / Características del proyecto que hacen que sea sostenible y viable

Característiques del projecte en relació amb el grau d'impacte social / Características del proyecto en relación con el grado de impacto social

Si ja està en funcionament, activitats realitzades fins ara / Si ya está en funcionamiento, actividades realizadas hasta ahora

SERVEIS - COL·LABORACIONS AMB LA RESTA DE COWORKERS / SERVICIOS- COLABORACIONES CON EL RESTO DE COWORKERS:
Serveis o coneixements que pot prestar a la resta de coworkers / Servicios o conocimientos que puede prestar al resto de coworkers

Formació que pot oferir a la resta de coworkers / Formación que puede ofrecer al resto de coworkers

Serveis i coneixements que li agradaria trobar en l'espai / Servicios y conocimientos que le gustaría encontrar en el espacio

Signatura / Firma

Esplugues de Llobregat,
D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer,
responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50 Fax 93 372 29 10 ajuntament@esplugues.cat

DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB LA SOL·LICITUD D'INGRÉS AL COWORKING D'ESPLUGUES /
DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD DE INGRESO AL COWORKING DE ESPLUGUES

1.Emprenedors/es no constituïts / emprendedores/as no constituidos :
-Còpia del DNI/NIE de la persona signant de la sol·licitud / copia del DNI/NIE de la persona que firma la soliciud.
-Declaració en comprometre's, des de la data d'admissió al Coworking Esplugues fins un període màxim de 6 mesos, a fer el
Pla d'Empresa i acreditar-lo i constituir la seva activitat (Full de compromís de constituir l'empresa) / Declaración de compromiso
desde la fecha de admisión al Coworking Esplugues hasta un periodo máximo de 6 meses a elaborar el Plan de Empresa, acreditarlo y constituir
su actividad (Hoja de compromiso de constituir la empresa)

2. Empreses (persones jurídiques), autònoms i professionals en actiu / Empresas (personas jurídicas), autónomos y
profesionales en activo :

-Còpia del DNI/NIE de la persona signant de la sol·licitud (representant legal de l'empresa) / copia del DNI/NIE de la persona que
firma la solicitud (representante legal de la empresa)

-Còpia del CIF de l'empresa (persones jurídiques) / copia del CIF de la empresa (personas jurídicas)
-Declaració censal (model 036 o 037). / declaración censal (modelo 036 o 037)
-Llicència o comunicació de l'activitat econòmica (emès per l'ajuntament on estigui radicada l'activitat. Si es troba a
Esplugues, es comprovarà pel propi ajuntament / licencia o comunicación de la actividad económica. Si se encuentra en Esplugues,
se comprobará por el mismo ayuntamiento.

-Certificats que acreditin que l`autònom, el professional o l'empresa es troba al corrent de pagaments d'obligacions
tributàries i altres amb l'administració estatal, inclosa la Seguretat Social, la Generalitat de Catalunya i l'administració local
(a excepció de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, que es comprovarà pel propi ajuntament) / certificados que acrediten que
el autónomo, el profesional o la empresa se encuentra al corriente del pago de las obligaciones tributarias y otras con la administración estatal,
incluida la Seguridad Social, la Generalitat de Catalunya i la administración local (a excepción del Ayuntamiento de Esplugues, que se
comprobará por parte del mismo ayuntamiento)

- A més, en el cas d'empreses (persones jurídiques) / Además, en el caso de empresas (personas jurídicas):
-contracte societari (escriptura pública) / contrato societario (escritura pública)
-poder notarial del representant legal / poder notarial del representante legal
- informe de vida laboral de l'empresa (Model A002) / informe de vida laboral de la empresa (modelo A002)

PREU D'UTILITZACIÓ DE L'ESPAI / PRECIO DE USO DEL ESPACIO:
Per mesos/ por meses:

Període d'utilització /

Jornada completa 40h setmanals /

Mitja jornada 20h setmanals /

periodo de utilització MENSUAL

jornada completa 40h semanales

media jornada 20h semanales

Primer any / primer año

60€

35€

Segon any / segundo año

75€

44€

Tercer any / tercer año

90€

53€

108€

64€

Pròrroga d'ús: quart i cinquè anys /
Prórroga de uso: cuarto y quinto año
Per hores/ por horas:
3€ per hora d'utilització / 3€ por hora de utilización

