
 

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l'informem que les seves dades seran tractades a gestionar la seva sol·licitud. 
El tractament és responsabilitat de l’Ajuntament de Castelldefels. La base jurídica és el seu consentiment i les competències municipals en 
l’àmbit de serveis de promoció econòmica i foment de l’ocupació. Les seves dades no seran cedides a tercers fora de l’àmbit necessari per a la 
prestació del servei i la justificació del mateix. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web www.castelldefels.org. Així 
mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant 
la remissió d’un escrit dirigit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Castelldefels (Exercici de drets) o al Delegat de Protecció 
de Dades a la següent adreça: Ajuntament de Castelldefels, Plaça de l’Església nº 1, 08860 Castelldefels (Barcelona) o mitjançant instancia 
general a la Seu Electrònica; indicant “Tutela de Drets”.  

EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

Sol·licitud d'accés a l’Espai CoWorking La Guaita 
 

El Sr./La Sra.  

  
domiciliat/da a   

  
carrer de   

  
i amb NIF   

 
en nom i representació de l’empresa o projecte empresarial: 
 

 
amb CIF / NIF:   i data de constitució:  

 
Activitat de l’empresa: 
  

 

Sol·licita 
Poder accedir a l’ús de l’Espai CoWorking La Guaita, fixant-hi la raó social d’aquest projecte / 

empresa per iniciar les activitats que corresponguin, sempre i quan no s’oposin a les normes o 
reglamentació que l’Ajuntament disposi per a l’ús d’aquest servei o a la legislació vigent. 
Modalitat:  

Modalitat 1: 25 hores setmanals de dilluns a divendres en horari de matins 

Modalitat 2: 15 hores setmanals de dimarts a dijous en horari de tardes  
 

Documentació que aporta 
- En cas d’empresa encara no constituïda: 

Fotocòpia DNI del/s promotor/s 

Fotocòpia pla d’empresa  

Dades bancàries 

- En cas d’empresa ja constituïda: 

Fotocòpia DNI del/s promotor/s 

Fotocòpia alta censal document 036 / 037 d’Hisenda  

Fotocòpia NIF / CIF empresa 

Dades bancàries 
 

El sotasignat declara estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat 
social 
 

Signatura: 
 

 

 

El/la representant de l'empresa o projecte 

Castelldefels .......... de/d.............................................de 20... 

http://www.castelldefels.org/

