SOL·LICITUD
ESPAI
DE COWORKING
AROIMPULSAsoSOLS
SOL·LICITUD
D’ESPAI
EN EL COWORKING
ARO IMPULSA
Dades del sol·licitant
Nom i Cognoms
DNI/NIF/NIE
Adreça Postal
Telèfon

C.P
Correu electrònic

Dades si actua en representació d’una persona jurídica
Nom o Raó Social

CIF

Domicili i C. Postal
Telèfon

Correu electrònic

Breu descripció del negoci

Modalitat sol·licitada: (Marcar amb una creu al costat)
ESPAIS
Espai jornada sencera

EMPADRONATS
150 € / mes

Espai mitja jornada

75 € / mes

150 € / mes

6€

12 €

40 € / any

40 € / any

Espai per dies
Domiciliació fiscal i/o social

NO EMPADRONATS
300 € / mes

Documentació a adjuntar a la sol·licitud
 Pla d’empresa del projecte amb la següent informació:
 Dades personals de l’emprenedor/a, nom del projecte, forma jurídica prevista de
l’empresa i objecte de l’activitat.
 Pla de màrqueting: mercat, tipus de clients, línies de productes o serveis i
organització.

 Pla de finançament i pla d’inversió: despeses d’establiment i constitució, llicències,
equipaments, elements de transport, patents, drets de traspàs, mercaderies
inicials i altres despeses.
 Relació de despeses fixes: sous i salaris, contribucions a la Seguretat Social,
Subministraments, llogues, cànons, assegurances i altres despeses fixes.
 Facturació prevista durant el primer any.
 Certificat segons es troba al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb
l’administració local, altres administracions públiques, així com la Seguretat Social, si
és el cas o autorització (model adjunt).
 DNI o fotocòpia compulsada del mateix, del signant de la sol·licitud, així com de totes
aquelles persones que formen part del projecte si no fos un projecte individual.
 Declaració de responsable de no estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat
o d’incapacitat, per a contractar amb l’administració, previstes en la legislació vigent
(model adjunt).
 Fotocòpia compulsada del comprovant de pagament de l’assegurança de
responsabilitat civil per l’exercici de l’activitat en l’espai de coworking que no sigui
inferior a 10.000 euros.

Documentació addicional per les empreses ja constituïdes
 NIF Empresa (Fotocòpia compulsada).
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries (model adjunt).
 Documents constitutius de l’empresa (Fotocòpia compulsada).

El sotasignat autoritza fins a nou avís, el càrrec en compte de les taxes municipals
abans esmentades segons modalitat escollida.
Dades bancàries
IBAN

entitat

oficina

DC

número de compte

Signatura,

Castell-Platja d’Aro, .......... de .................. de 2019
* El signat autoritza de forma expressa i informada a que les dades de caràcter personal que ha
proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer d’Aro Impulsa denominat EMPRESES
COWORKING responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i essent la seva finalitat de gestionar
les activitats que es presenten. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que pot exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Mossèn Cinto Verdaguer, n.4, 17250 Platja d’Aro (Girona).

