
SOL·LICITUD D'INGRÉS A 
ESPLUGUES COWORKING

DADES DEL PROJECTE EMPRESARIAL / DATOS DEL PROYECTO EMPRESARIAL:

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

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 

Tipus Via / Tipo vía Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio (a efectos de notificación) Num* Escala/Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Població* / Población Codi Postal*/Código Postal Província/Provincia

Correu electrònic / Correo electrónicoTelèfon / Teléfono

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

R
eg

is
tr

e 
d'

en
tr

ad
a 

ge
ne

ra
l

DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE

Curriculum vitae de l'emprenedor, empresari individual o socis/s / Curriculum vitae del emprendedor, empresario individual o socio/s

DNI /CIF de l'emprenedor, empresari individual o societat / DNI/CIF del emprendedor, empresario individual o sociedad

DOCUMENTACIÓ A APORTAR (*veure revers) / DOCUMENTACIÓN A APORTAR (*ver reverso):

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

Documents de legalització i tributaris de l'empresa física o jurídica / Documentos de legalización y tributarios de la empresa física o jurídica

Data sol·licitada d'instal·lació al Coworking 
 / Fecha solicitada de instalación en el Coworking

Temps previst d'estada / Tiempo previsto de estancia Microempresa: número pers per a les que es 
demana l'espai (max 2) /Núm. personas (máximo 2)

Preus 1er any /                  60€ / mes                      35€/ mes                       35€ / mes                                             3€ / hora 
precios 1er año                                    

Modalitat / Modalidad Sencera (40h) / 
Entera (40h)

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

Parcial tarda (20h)/ 
Parcial tarde (20h)

Per hores: detallar hores/setmana i horari d'estada/ 
Por horas: detallar horas/semana y horario de permanencia
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Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte 
facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / Quiero recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en 
aplicación de lo que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil.



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

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  

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

Signatura / Firma

Esplugues de Llobregat,

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

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

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
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 DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB LA SOL·LICITUD D'INGRÉS A ESPLUGUES COWORKING / 
 DOCUMENTACIÓN A APORTAR  CON LA SOLICITUD DE INGRESO A ESPLUGUES COWORKING 
  
  
   
           1. Persones emprenedores amb l'activitat no constituïda  / personas emprendedoras con la actividad no constituida:  

-Còpia del DNI/NIE de la persona signant de la sol·licitud / copia del DNI/NIE de la persona que firma la solicitud. 
-Full de compromís de fer el Pla d'Empresa i constituir l'activitat. Amb aquest document la persona emprenedora es  
compromet, des de la data d'admissió a l'Esplugues Coworking i en un període màxim de 6 mesos, a fer el Pla d'Empresa,  
acreditar-ho i constituir la seva activitat / hoja de compromiso de hacer el Plan de Empresa y constituir la actividad. Con este documento  
la persona emprendedora se compromete, desde la fecha de admisión al Esplugues Coworking y en un periodo máximo de 6 meses, a elaborar  

el Plan de Empresa, acreditarlo y constituir su actividad. 

  
      2. Empreses (persones jurídiques), persones autònomes i professionals en actiu (persones físiques)/ empresas  
        (personas jurídicas), personas autónomas y profesionales en activo (personas físicas): 

-Còpia del DNI/NIE de la persona signant de la sol·licitud (titular o representant legal de l'empresa amb poders otorgats) /  
copia del DNI/NIE de la persona que firma la solicitud (titular o representante legal de la empresa con poderes atorgados). 

-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). 
-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) 

  

     3. Entitats sense afany de lucre/ entidades sin ánimo de lucro: 
       -Fotocòpia de l'Acta fundacional de l'entitat / fotocopia del Acta fundacional de la entidad. 

      -Còpia del DNI/NIE de la/les persona/es signant/s de la sol·licitud (representant/s legal/s de l'entitat) / copia del DNI/NIE de  
        la/s persona/s que firma/n la solicitud (representante legal de la entidad). 

        -Títol d'estar inscrita al Registre corresponent / título conforme está inscrita en el Registro correspondiente. 

-Còpia del CIF de l'entitat / copia del CIF de la entidad. 
-Declaració censal (model 036 o 037) / declaración censal (modelo 036 o 037). 
-Model 036 / modelo 036. 
-Informe de vida laboral de l'entitat (Model A002) / informe de vida laboral de la entidad (modelo A002). 
  

  

      Altra documentació / otra documentación: 
      -Certificats que acreditin que la persona autònoma, professional, empresa o entitat sense afany de lucre es troba al corrent 

 de pagament d'obligacions tributàries i d'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 la persona autónoma, profesional, empresa o entidad sin ánimo de lucro se encuentra al  
 corriente del pago de las obligaciones tributarias y otras con la administración estatal, incluida la Seguridad Social, la Generalitat de Catalunya 

 y la administración local (a excepción del Ayuntamiento de Esplugues, que se comprobará por parte del mismo Ayuntamiento) 

 

Període d'utilització /  
periodo de utilització MENSUAL

Jornada completa 40h setmanals / 
jornada completa 40h semanales

Mitja jornada 20h setmanals /  
media jornada 20h semanales

Primer any / primer año 60€ 35€

Segon any / segundo año 75€ 44€

Tercer any / tercer año 90€ 53€

Pròrroga d'ús: quart i cinquè anys / 
Prórroga de uso: cuarto y quinto año 108€ 64€

PREU D'UTILITZACIÓ DE L'ESPAI / PRECIO DE USO DEL ESPACIO:

Per mesos i persona/ por meses y persona:

Per hores/ por horas: 
 3€ per hora d'utilització / 3€ por hora de utilización
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SOL·LICITUD D'INGRÉS A
ESPLUGUES COWORKING
DADES DEL PROJECTE EMPRESARIAL / DATOS DEL PROYECTO EMPRESARIAL:
Document Identificatiu* / Documento Identificativo*
Document Identificatiu / Documento Identificativo 
Registre d'entrada general
DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓ A APORTAR (*veure revers) / DOCUMENTACIÓN A APORTAR (*ver reverso):
Preus 1er any /                  60€ / mes                      35€/ mes                       35€ / mes                                             3€ / hora
precios 1er año                                    
Modalitat / Modalidad
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
 
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
Signatura / Firma
SERVEIS - COL·LABORACIONS AMB LA RESTA DE COWORKERS / SERVICIOS- COLABORACIONES CON EL RESTO DE COWORKERS:
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         DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB LA SOL·LICITUD D'INGRÉS A ESPLUGUES COWORKING /
         DOCUMENTACIÓN A APORTAR  CON LA SOLICITUD DE INGRESO A ESPLUGUES COWORKING
 
 
          
           1. Persones emprenedores amb l'activitat no constituïda  / personas emprendedoras con la actividad no constituida: 
-Còpia del DNI/NIE de la persona signant de la sol·licitud / copia del DNI/NIE de la persona que firma la solicitud.
-Full de compromís de fer el Pla d'Empresa i constituir l'activitat. Amb aquest document la persona emprenedora es 
compromet, des de la data d'admissió a l'Esplugues Coworking i en un període màxim de 6 mesos, a fer el Pla d'Empresa, 
acreditar-ho i constituir la seva activitat / hoja de compromiso de hacer el Plan de Empresa y constituir la actividad. Con este documento 
la persona emprendedora se compromete, desde la fecha de admisión al Esplugues Coworking y en un periodo máximo de 6 meses, a elaborar 
el Plan de Empresa, acreditarlo y constituir su actividad.
 
      2. Empreses (persones jurídiques), persones autònomes i professionals en actiu (persones físiques)/ empresas 
        (personas jurídicas), personas autónomas y profesionales en activo (personas físicas):
-Còpia del DNI/NIE de la persona signant de la sol·licitud (titular o representant legal de l'empresa amb poders otorgats) / 
copia del DNI/NIE de la persona que firma la solicitud (titular o representante legal de la empresa con poderes atorgados).
-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).
-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)
 
     3. Entitats sense afany de lucre/ entidades sin ánimo de lucro:
       -Fotocòpia de l'Acta fundacional de l'entitat / fotocopia del Acta fundacional de la entidad.
      -Còpia del DNI/NIE de la/les persona/es signant/s de la sol·licitud (representant/s legal/s de l'entitat) / copia del DNI/NIE de 
        la/s persona/s que firma/n la solicitud (representante legal de la entidad).
        -Títol d'estar inscrita al Registre corresponent / título conforme está inscrita en el Registro correspondiente.
-Còpia del CIF de l'entitat / copia del CIF de la entidad.
-Declaració censal (model 036 o 037) / declaración censal (modelo 036 o 037).
-Model 036 / modelo 036.
-Informe de vida laboral de l'entitat (Model A002) / informe de vida laboral de la entidad (modelo A002).
 
 
      Altra documentació / otra documentación:
      -Certificats que acreditin que la persona autònoma, professional, empresa o entitat sense afany de lucre es troba al corrent
 de pagament d'obligacions tributàries i d'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 la persona autónoma, profesional, empresa o entidad sin ánimo de lucro se encuentra al 
 corriente del pago de las obligaciones tributarias y otras con la administración estatal, incluida la Seguridad Social, la Generalitat de Catalunya
 y la administración local (a excepción del Ayuntamiento de Esplugues, que se comprobará por parte del mismo Ayuntamiento)
 
Període d'utilització / 
periodo de utilització MENSUAL
Jornada completa 40h setmanals /
jornada completa 40h semanales
Mitja jornada 20h setmanals / 
media jornada 20h semanales
Primer any / primer año
60€
35€
Segon any / segundo año
75€
44€
Tercer any / tercer año
90€
53€
Pròrroga d'ús: quart i cinquè anys /
Prórroga de uso: cuarto y quinto año
108€
64€
PREU D'UTILITZACIÓ DE L'ESPAI / PRECIO DE USO DEL ESPACIO:
Per mesos i persona/ por meses y persona:
Per hores/ por horas:
 3€ per hora d'utilització / 3€ por hora de utilización
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