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REGLAMENT ESPAI COWORKING DE LA POBLA DE SEGUR
 
 
PREÀMBUL 
 
Les normes recollides en aquest reglament tenen com a finalitat regular el 
funcionament i l’ús de l’espai coworking de la Pobla de Segur.
 
L'Ajuntament de la Pobla de Segur 
espai de "coworking" amb 
de contactes i l'intercanvi d'idees i experiències entre els seus usuaris, que ajudi a la 
consolidació d’un projecte professional o emp
 
Els servei de coworking s’adreça
econòmica o es troben en la fase de consolidació. Així mateix, poden sol·licitar l’ús de 
les sales i aules empreses 
 
L’espai ofereix a les empreses dues modalitats de serveis:

• Empresa en residència: utilitza un dels espais
d’instal·lacions a disposició de les empreses que hi ha al Telecentre.

• Empresa en itinerància: utilitza puntualment alg
les empreses que hi ha al Telecentre.

 
El següent reglament ha de regular el funcionament d'aquest espai i la seva utilització 
per a les persones interessades.
 
CAPÍTOL PRIMER: Objecte, naturalesa i àmbit
 
Article 1. Objecte. 
 
1.1 L’àmbit d’aplicació del present Reglament el constitueix la in
atribuïts a l’espai coworking
 
1.2 Les normes del present Reglament seran d’aplicació a tota persona que es trobi en 
el recinte: ja en condició d’usuaris, 
de prestació de serveis. 
 
1.3 Poden sol·licitar l’ús d’espais i serveis qualsevol persona física o jurídica sempre 
que la finalitat sigui el desenvolupament d’una a
sol·licitar els espais es detalla en ‘Les bases d’accés als serveis i espais de Viver 
d’empreses i coworking’. 
 
1.5 L’Ajuntament de La Pobla de Segur 
Reglament, o dictar les normes de desenvolupament complementàries que s’estimin 
convenients. 
 
 

 

ESPAI COWORKING DE LA POBLA DE SEGUR

Les normes recollides en aquest reglament tenen com a finalitat regular el 
de l’espai coworking de la Pobla de Segur. 

L'Ajuntament de la Pobla de Segur destinarà part de l’espai del Telecentre
l'objectiu de fomentar  la col·laboració,cooperació, interacció 

de contactes i l'intercanvi d'idees i experiències entre els seus usuaris, que ajudi a la 
projecte professional o empresarial. 

de coworking s’adreça a emprenedors que volen iniciar una nova activitat 
econòmica o es troben en la fase de consolidació. Així mateix, poden sol·licitar l’ús de 

 alienes al servei de coworking. 

ofereix a les empreses dues modalitats de serveis: 
en residència: utilitza un dels espais compartits coworking i la resta

d’instal·lacions a disposició de les empreses que hi ha al Telecentre.
Empresa en itinerància: utilitza puntualment alguns dels espais a disposició de 

empreses que hi ha al Telecentre. 

El següent reglament ha de regular el funcionament d'aquest espai i la seva utilització 
per a les persones interessades. 

CAPÍTOL PRIMER: Objecte, naturalesa i àmbit  

L’àmbit d’aplicació del present Reglament el constitueix la integritat dels espais 
atribuïts a l’espai coworking. 

Les normes del present Reglament seran d’aplicació a tota persona que es trobi en 
e: ja en condició d’usuaris, en la de visitants, així com en totes les actuacions 

Poden sol·licitar l’ús d’espais i serveis qualsevol persona física o jurídica sempre 
que la finalitat sigui el desenvolupament d’una activitat empresarial. El procediment per 

s espais es detalla en ‘Les bases d’accés als serveis i espais de Viver 

La Pobla de Segur queda facultat per modificar el present 
Reglament, o dictar les normes de desenvolupament complementàries que s’estimin 
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ESPAI COWORKING DE LA POBLA DE SEGUR  

Les normes recollides en aquest reglament tenen com a finalitat regular el 

l’espai del Telecentre a ser un 
la col·laboració,cooperació, interacció 

de contactes i l'intercanvi d'idees i experiències entre els seus usuaris, que ajudi a la 

a emprenedors que volen iniciar una nova activitat 
econòmica o es troben en la fase de consolidació. Així mateix, poden sol·licitar l’ús de 

compartits coworking i la resta 
d’instal·lacions a disposició de les empreses que hi ha al Telecentre. 

ls espais a disposició de 

El següent reglament ha de regular el funcionament d'aquest espai i la seva utilització 

tegritat dels espais 

Les normes del present Reglament seran d’aplicació a tota persona que es trobi en 
ts, així com en totes les actuacions 

Poden sol·licitar l’ús d’espais i serveis qualsevol persona física o jurídica sempre 
El procediment per 

s espais es detalla en ‘Les bases d’accés als serveis i espais de Viver 

modificar el present 
Reglament, o dictar les normes de desenvolupament complementàries que s’estimin 
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Article 2. Naturalesa jurídica
 
L’espai coworking de la Pobla de Segur
no obligatòria. La responsabilitat del seu funcionament general correspon a 
l’Ajuntament de la Pobla de Segur
 
Article 3. Àmbit d’aplicació
 
L’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquest reglament inc
temporalment un dels espais compartits cowork
disposició que hi ha al centre, i a les empreses
alguns dels espais del centre.
L’àmbit d’aplicació físic inclou les instal·lacions del 
dependències de titularitat municipal, ubicades a l’Avinguda Madrid, 9 de la Pobla de 
Segur, on es disposa d’una sèrie d’espais aptes per a la instal·lació d’empreses
 
CAPÍTOL SEGON: Gestió i funcions
 
Article 4. Gestió 
La gestió del servei, de forma dire
qui podrà exercir en qualsevol moment les seves facultats de tutela i inspecció 
adoptant les decisions i resolucions que siguin adients segons aquest Reglament i la 
normativa d’aplicació. 
 
 
Article 5. Funcions  
L’Ajuntament de la Pobla de Segur
 

a) Organitzar els serveis generals.
b) Supervisió i tutela del funcionament del servei.
c) Resoldre els dubtes que es puguin plantejar en relació a l’aplicació dels 

preceptes del present Reglament i tenir cura que es compleixi estrictament.
d) Establiment del preu públic per la prestació dels serveis i cobrament de tarifes 

corresponents. 
e) El reconeixement de la condició d’usuari del servei.
f) La cura dels béns adscrits al s
g) La modificació d’aquest reglament.
h) Examinar els suggeriments i reclamacions que li siguin presentats i adoptar en 

cada cas les mesures adients per solucionar
observades. 

 
CAPÍTOL TERCER: Descripció del Servei
Article 6. Descripció del servei
 
L’espai coworking de la Pobla de Segur 

 
a. Connexió a Internet
b. Servei de reprografia

 

2. Naturalesa jurídica  

L’espai coworking de la Pobla de Segur té la consideració de servei públic de
La responsabilitat del seu funcionament general correspon a 

la Pobla de Segur. 

d’aplicació  

L’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquest reglament inclou a les empreses 
temporalment un dels espais compartits coworking i la resta d’instal·lacions a la seva 

a al centre, i a les empreses en itinerància que utilitzen puntualment 
alguns dels espais del centre. 
L’àmbit d’aplicació físic inclou les instal·lacions del Telecentre on se

ularitat municipal, ubicades a l’Avinguda Madrid, 9 de la Pobla de 
, on es disposa d’una sèrie d’espais aptes per a la instal·lació d’empreses

Gestió i funcions  

La gestió del servei, de forma directa, correspon a l’Ajuntament de la Pobla de Segur
exercir en qualsevol moment les seves facultats de tutela i inspecció 

decisions i resolucions que siguin adients segons aquest Reglament i la 

Ajuntament de la Pobla de Segur vetllarà pel bon funcionament i s’encarregarà de:

Organitzar els serveis generals. 
Supervisió i tutela del funcionament del servei. 
Resoldre els dubtes que es puguin plantejar en relació a l’aplicació dels 
preceptes del present Reglament i tenir cura que es compleixi estrictament.
Establiment del preu públic per la prestació dels serveis i cobrament de tarifes 

El reconeixement de la condició d’usuari del servei. 
dels béns adscrits al servei que siguin de titularitat municipal.

La modificació d’aquest reglament. 
Examinar els suggeriments i reclamacions que li siguin presentats i adoptar en 

es mesures adients per solucionar les deficiències i qüestions 

Descripció del Servei  
Article 6. Descripció del servei  

L’espai coworking de la Pobla de Segur presta els següents serveis: 

Connexió a Internet 
Servei de reprografia 
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té la consideració de servei públic de recepció 
La responsabilitat del seu funcionament general correspon a 

lou a les empreses que utilitzen 
resta d’instal·lacions a la seva 

en itinerància que utilitzen puntualment 

Telecentre on se situa el servei, 
ularitat municipal, ubicades a l’Avinguda Madrid, 9 de la Pobla de 

, on es disposa d’una sèrie d’espais aptes per a la instal·lació d’empreses. 

orrespon a l’Ajuntament de la Pobla de Segur, 
exercir en qualsevol moment les seves facultats de tutela i inspecció 

decisions i resolucions que siguin adients segons aquest Reglament i la 

vetllarà pel bon funcionament i s’encarregarà de: 

Resoldre els dubtes que es puguin plantejar en relació a l’aplicació dels 
preceptes del present Reglament i tenir cura que es compleixi estrictament. 
Establiment del preu públic per la prestació dels serveis i cobrament de tarifes 

ervei que siguin de titularitat municipal. 

Examinar els suggeriments i reclamacions que li siguin presentats i adoptar en 
ciències i qüestions 
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c. Neteja i manteniment
d. Calefacció 
e. Sala de reunions

 
Aquests serveis es podran ampliar o 
necessitats de cada moment, per acord de l’Ajuntament de
per la Junta de Govern Local.
 
CAPÍTOL QUART : Ús dels espais
 
Article 7: Normes d’ús dels espais
 

1. Queden prohibides 
fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia, i les que 
siguin il·legals, així com qualsevol activitat que pugui perjudicar la imatge 
pública del servei. 

2. L’Ajuntament de la Pobla de Segur  podrà exercir en qualsevol moment les 
seves potestats de tutela i d’inspecció adoptant les decisions que s’escaiguin.

3. Podran sol·licitar l’ús de l’espai
compleixin els requisits establerts a les bases d’accés.

 
 
Art icle 8: reserva de les sales
 

1. La cessió temporal dels espais objecte d’aquest reglament es determinarà amb 
el següent ordre de 

 
a) Activitats organitzades per l’Ajuntament de 
b) Activitats organitzades per empreses de la 
c) Activitats organitzades per empreses d’altres territoris.
d) Activitats organitzades per altres col·lectius o entitats que es

degudament inscrites en un registre públic.
 
En cas de conflicte entre dos entitats, organismes o persones dintre del mateix ordre, 
prevaldrà rigorosament la data i hora registrada a la sol·licitud de reserva de l’espai.
 

2. El peticionari haurà de re
d’espais.  

3. El peticionari de la reserva d’espai serà responsable dels desperfectes 
ocasionats pel mal
l’Ajuntament les despeses de reparació pels danys c
realitzar cap activitat en les instal·lacions

 
 
 
 
 
 

 

Neteja i manteniment 

Sala de reunions 

serveis es podran ampliar o suprimir, de forma motivada, en funció de les
necessitats de cada moment, per acord de l’Ajuntament de la Pobla de Segu

de Govern Local. 

: Ús dels espais  

Article 7: Normes d’ús dels espais  

Queden prohibides expressament les activitats que atemptin contra els valors 
fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia, i les que 
siguin il·legals, així com qualsevol activitat que pugui perjudicar la imatge 

la Pobla de Segur  podrà exercir en qualsevol moment les 
seves potestats de tutela i d’inspecció adoptant les decisions que s’escaiguin.

n sol·licitar l’ús de l’espai les persones jurídiques o físiques que 
compleixin els requisits establerts a les bases d’accés. 

icle 8: reserva de les sales  de reunions comunitàries 

La cessió temporal dels espais objecte d’aquest reglament es determinarà amb 
el següent ordre de preferència: 

Activitats organitzades per l’Ajuntament de la Pobla de Segur 
Activitats organitzades per empreses de la Pobla de Segur 
Activitats organitzades per empreses d’altres territoris. 

organitzades per altres col·lectius o entitats que es
degudament inscrites en un registre públic. 

En cas de conflicte entre dos entitats, organismes o persones dintre del mateix ordre, 
prevaldrà rigorosament la data i hora registrada a la sol·licitud de reserva de l’espai.

El peticionari haurà de respectar el temps indicat a la sol·licitud de reserva 

El peticionari de la reserva d’espai serà responsable dels desperfectes 
ocasionats pel mal ús dels espais i equipaments. Fins que no aboni a 
l’Ajuntament les despeses de reparació pels danys causats no podrà tornar a 

tivitat en les instal·lacions. 
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suprimir, de forma motivada, en funció de les 
la Pobla de Segur adoptat 

expressament les activitats que atemptin contra els valors 
fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia, i les que 
siguin il·legals, així com qualsevol activitat que pugui perjudicar la imatge 

la Pobla de Segur  podrà exercir en qualsevol moment les 
seves potestats de tutela i d’inspecció adoptant les decisions que s’escaiguin. 

les persones jurídiques o físiques que 

La cessió temporal dels espais objecte d’aquest reglament es determinarà amb 

organitzades per altres col·lectius o entitats que es trobin 

En cas de conflicte entre dos entitats, organismes o persones dintre del mateix ordre, 
prevaldrà rigorosament la data i hora registrada a la sol·licitud de reserva de l’espai. 

spectar el temps indicat a la sol·licitud de reserva 

El peticionari de la reserva d’espai serà responsable dels desperfectes 
ins que no aboni a 

ausats no podrà tornar a 
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Article 9:  cessió de l’espai coworking
 

1. La persona a qui s’atorgui a través del decret d’alcaldia
serà, a la vegada, responsable del mòdul o espai de coworking. 

2. Cada responsable de mòdul haurà d’indicar quines persones hi treballen de 
forma estable. Al responsable del mòdul se li farà entrega d’una còpia de la 
clau d’entrada a l’equipament

3. El fet de deixar les claus a qualsevol pe
considerat com una falta greu, que en cas de reincidència comportarà la 
immediata resolució del contracte. La no notificació de la pèrdua d’alguna de 
les claus, immediatament després de produir
el cessament de la utilització del servei

4. Cada responsable de mòdul vetllarà personalment, o per mitjà de la persona en 
la qual es delegui, del degut
de l’activació de l’alarma.

5. L’Ajuntament es reserva el dret d’admissió i podrà, en conseqüència, impedir 
l’accés a totes aquelles persones que ofereixin indicis fonamentats d’ocasionar, 
pel seu estat o condició, alteracions en l’ade
la resta d’usuaris o que per la seva actitud o comportament desdiguin de les 
més elementals normes de civisme.

6. Normes de convivència: Per
persones, totes  hauran de procurar r
ara recepció, sales de reunions, 
música i de ràdio que puguin molestar els altres usuaris.

7. Les empreses no podran col·locar rètols o d’altres elements distintius, a 
excepció dels identificatius en els espais autoritzats, els quals aniran al seu 
càrrec, i s’hauran de fer d’acord amb el model unificat.

8. En finalitzar la cessió l’empresa haurà de deixar el despatx en les mateixes 
condicions en què el va rebre, excepte si l’Ajun
el nou estat. 

 
CAPÍTOL CINQUÈ: Sol·licitud d’espais
 
Article 10 . Sol·licitud i termini
Les empreses interessades en disposar d’un espai d’ús exclusiu, com
residència, hauran de presentar el formulari de 
acompanyat de la documentac
establert per l’Ajuntament de 
 
Article 11 . Criteris d’admissió i de selecció
 

1. Per a l’assignació de l’espai coworking d’ús exclusiu a les empreses usuàries 
en residència, es tindran en compte els criteris d’admissió següents:
a) L’espai està a disposició d’empreses de serveis, queden excloses com a

usuàries les que generin 
puguin produir alteracions en el bon funcionament i ús del centre.

b) Cal acreditar estar al corrent de deutes amb l’Ajuntament de 
Segur. 

 

de l’espai coworking  

a qui s’atorgui a través del decret d’alcaldia la utilització de serveis 
serà, a la vegada, responsable del mòdul o espai de coworking. 
Cada responsable de mòdul haurà d’indicar quines persones hi treballen de 
forma estable. Al responsable del mòdul se li farà entrega d’una còpia de la 

’equipament. 
El fet de deixar les claus a qualsevol persona no autoritzada prèviament
considerat com una falta greu, que en cas de reincidència comportarà la 
immediata resolució del contracte. La no notificació de la pèrdua d’alguna de 

diatament després de produir-se el fet, comportarà, igualment, 
de la utilització del servei. 

Cada responsable de mòdul vetllarà personalment, o per mitjà de la persona en 
la qual es delegui, del degut i correcte tancament  amb clau de l’edifici
de l’activació de l’alarma. 

es reserva el dret d’admissió i podrà, en conseqüència, impedir 
l’accés a totes aquelles persones que ofereixin indicis fonamentats d’ocasionar, 
pel seu estat o condició, alteracions en l’adequat ordre del recinte, molèsties a 
la resta d’usuaris o que per la seva actitud o comportament desdiguin de les 
més elementals normes de civisme. 
Normes de convivència: Per facilitar la convivència entre les 
persones, totes  hauran de procurar respectar al màxim els llocs comuns, com 
ara recepció, sales de reunions, lavabos, etc., i evitar sorolls, aparells de 
música i de ràdio que puguin molestar els altres usuaris. 
Les empreses no podran col·locar rètols o d’altres elements distintius, a 

ió dels identificatius en els espais autoritzats, els quals aniran al seu 
càrrec, i s’hauran de fer d’acord amb el model unificat. 
En finalitzar la cessió l’empresa haurà de deixar el despatx en les mateixes 
condicions en què el va rebre, excepte si l’Ajuntament per propi interès accepta 

: Sol·licitud d’espais  

. Sol·licitud i termini  
Les empreses interessades en disposar d’un espai d’ús exclusiu, com
residència, hauran de presentar el formulari de sol·licitud degudament
acompanyat de la documentació corresponent en el Registre Municipal
establert per l’Ajuntament de la Pobla de Segur aprovat per resolució de l’Alcaldia.

. Criteris d’admissió i de selecció  

Per a l’assignació de l’espai coworking d’ús exclusiu a les empreses usuàries 
residència, es tindran en compte els criteris d’admissió següents:

està a disposició d’empreses de serveis, queden excloses com a
usuàries les que generin externalitats negatives (p.e. excessiu soroll) que
puguin produir alteracions en el bon funcionament i ús del centre.
Cal acreditar estar al corrent de deutes amb l’Ajuntament de 
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utilització de serveis 
serà, a la vegada, responsable del mòdul o espai de coworking.  
Cada responsable de mòdul haurà d’indicar quines persones hi treballen de 
forma estable. Al responsable del mòdul se li farà entrega d’una còpia de la 

rsona no autoritzada prèviament serà 
considerat com una falta greu, que en cas de reincidència comportarà la 
immediata resolució del contracte. La no notificació de la pèrdua d’alguna de 

se el fet, comportarà, igualment, 

Cada responsable de mòdul vetllarà personalment, o per mitjà de la persona en 
de l’edifici, així com 

es reserva el dret d’admissió i podrà, en conseqüència, impedir 
l’accés a totes aquelles persones que ofereixin indicis fonamentats d’ocasionar, 

quat ordre del recinte, molèsties a 
la resta d’usuaris o que per la seva actitud o comportament desdiguin de les 

vivència entre les diferents 
llocs comuns, com 

lavabos, etc., i evitar sorolls, aparells de 

Les empreses no podran col·locar rètols o d’altres elements distintius, a 
ió dels identificatius en els espais autoritzats, els quals aniran al seu 

En finalitzar la cessió l’empresa haurà de deixar el despatx en les mateixes 
tament per propi interès accepta 

Les empreses interessades en disposar d’un espai d’ús exclusiu, com a empresa en 
sol·licitud degudament omplert i signat 

unicipal dins el termini 
aprovat per resolució de l’Alcaldia. 

Per a l’assignació de l’espai coworking d’ús exclusiu a les empreses usuàries 
residència, es tindran en compte els criteris d’admissió següents: 

està a disposició d’empreses de serveis, queden excloses com a 
externalitats negatives (p.e. excessiu soroll) que 

puguin produir alteracions en el bon funcionament i ús del centre. 
Cal acreditar estar al corrent de deutes amb l’Ajuntament de la Pobla de 
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2. Els criteris de selecció i barems per escollir les emprese
servei en la modalitat de resident (ús exclusiu) seran els següents:
a) Que les persones físiques o juridí

• activitats econòmiques emergents i/o en creixement.
• es tracti de persones joves.
• es dediquin a activitats que co

que no poden assumir el cost del lloguer
lloc on rebre els clients i treballar.

b) Caràcter innovador de l'activitat.
 
Article 12 . Òrgan competent
La comissió, composta pels regidor i tècnics de noves tecnologies
encarregat de: 

a) Valorar les sol·licituds en el procés de selecció de les diferents empreses i 
persones emprenedores interessades en fer ús dels serveis.

b) Proposar l’assignació dels diferents espais 
empreses i emprenedors/es segons les seves necessitats.

c) Fer el seguiment de les empreses usuàries del centre per tal d’assegurar el bon 
ús i funcionament d’aquest. El seguiment serà trimestral la primera vegada i 
semestral a partir de la segona.

 
 
CAPÍTOL SISÈ: Autorització 
 
Article 13. Autorització d’ús
L’Ajuntament podrà negar l’autorització d’ús de sales quan l’activitat pugui causar 
molèsties evidents a la resta d’usuaris o als veïns de l’equipament, fins i tot en aquells 
casos en què l’autorització ja s’hagi concedit, però posteriorment es demostri qu
l’activitat comporta riscos o molèsties no notificades prèviament. 

 
L’Ajuntament estudiarà els supòsits de no cessió podent revocar o anul·lar una reserva 
concedida en els casos següents:

a) Per no disposar dels drets d’autor, d’imatge, etc. necessaris per
realitzar l’activitat 

b) Quan l’activitat sigui o es consideri presumptament il·legal o que atempti 
contra l’ordre públic.

c) Quan no s’hagin pagat prèviament les taxes corresponents.
 
Article 14. Durada i intr ansmissibilitat de l’autorització.
La durada de l’autorització d’ús de espai d’ús exclusiu per a empreses residents serà
per un període màxim de dos anys. Transcorreguts els dos anys, si l’empresa està
interessada, hi ha la possibilitat de pròrroga 
empreses sol·licitants. Si l’empresa vol renunciar a
finalització, haurà de comunicar
finalitzar el mes i tindrà efecte el no
La durada de l’autorització d’ús de espai d’ús puntual per a empreses en itinerància
tindrà la durada màxima que s’estableixi en la 

 

Els criteris de selecció i barems per escollir les empreses que utilitzaran el 
la modalitat de resident (ús exclusiu) seran els següents:

Que les persones físiques o juridíques es dediquin a: 
activitats econòmiques emergents i/o en creixement. 
es tracti de persones joves. 
es dediquin a activitats que comencen a exercir en el domicili particular i 
que no poden assumir el cost del lloguer d'una oficina i necessiten un 
lloc on rebre els clients i treballar. 

Caràcter innovador de l'activitat. 

. Òrgan competent  
pels regidor i tècnics de noves tecnologies

Valorar les sol·licituds en el procés de selecció de les diferents empreses i 
emprenedores interessades en fer ús dels serveis. 

Proposar l’assignació dels diferents espais disponibles per a l’ús de les 
emprenedors/es segons les seves necessitats. 

Fer el seguiment de les empreses usuàries del centre per tal d’assegurar el bon 
funcionament d’aquest. El seguiment serà trimestral la primera vegada i 

artir de la segona. 

: Autorització i ús de les instal·lacions 

Autorització d’ús  
L’Ajuntament podrà negar l’autorització d’ús de sales quan l’activitat pugui causar 
molèsties evidents a la resta d’usuaris o als veïns de l’equipament, fins i tot en aquells 
casos en què l’autorització ja s’hagi concedit, però posteriorment es demostri qu
l’activitat comporta riscos o molèsties no notificades prèviament.  

L’Ajuntament estudiarà els supòsits de no cessió podent revocar o anul·lar una reserva 
concedida en els casos següents: 

Per no disposar dels drets d’autor, d’imatge, etc. necessaris per
realitzar l’activitat corresponent, dins l’espai coworking. 
Quan l’activitat sigui o es consideri presumptament il·legal o que atempti 
contra l’ordre públic. 
Quan no s’hagin pagat prèviament les taxes corresponents. 

ansmissibilitat de l’autorització.  
La durada de l’autorització d’ús de espai d’ús exclusiu per a empreses residents serà
per un període màxim de dos anys. Transcorreguts els dos anys, si l’empresa està
interessada, hi ha la possibilitat de pròrroga addicional sempre que no hi hagi noves 
empreses sol·licitants. Si l’empresa vol renunciar a l’autorització d’ús abans de la seva 
finalització, haurà de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament quinze dies abans de 

efecte el no-pagament de la quota al mes següent.
La durada de l’autorització d’ús de espai d’ús puntual per a empreses en itinerància
tindrà la durada màxima que s’estableixi en la mateixa autorització. Tota autorització 
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s que utilitzaran el 
la modalitat de resident (ús exclusiu) seran els següents: 

mencen a exercir en el domicili particular i 
d'una oficina i necessiten un 

pels regidor i tècnics de noves tecnologies, serà l’òrgan 

Valorar les sol·licituds en el procés de selecció de les diferents empreses i 

disponibles per a l’ús de les 

Fer el seguiment de les empreses usuàries del centre per tal d’assegurar el bon 
funcionament d’aquest. El seguiment serà trimestral la primera vegada i 

L’Ajuntament podrà negar l’autorització d’ús de sales quan l’activitat pugui causar 
molèsties evidents a la resta d’usuaris o als veïns de l’equipament, fins i tot en aquells 
casos en què l’autorització ja s’hagi concedit, però posteriorment es demostri que 

L’Ajuntament estudiarà els supòsits de no cessió podent revocar o anul·lar una reserva 

Per no disposar dels drets d’autor, d’imatge, etc. necessaris per publicitar o 

Quan l’activitat sigui o es consideri presumptament il·legal o que atempti 

 

La durada de l’autorització d’ús de espai d’ús exclusiu per a empreses residents serà 
per un període màxim de dos anys. Transcorreguts els dos anys, si l’empresa està 

sempre que no hi hagi noves 
l’autorització d’ús abans de la seva 

quinze dies abans de 
pagament de la quota al mes següent. 

La durada de l’autorització d’ús de espai d’ús puntual per a empreses en itinerància 
ització. Tota autorització 
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d’ús és personal i intransferible, i els espais
per cap forma d’utilització, ni total
instal·lacions per dur a terme les activitats per les quals
l’Ajuntament. 
 
Article 15. Preu del servei.
Els preus de l’ús tant d’espais d’ús exclusiu com dels d’ús puntual, seran els aprovats
en l’ordenança municipal corresponent.
 
CAPÍTOL SETÈ:Drets i deures 
 
Article 16. Drets dels usuaris. 
Són drets de les empreses usuàries dels 

1. Obtenir les claus del propi espai d’ús i de la porta general d’entrada al 
centre.En el cas dels usuaris en itinerància, caldrà demanar
als tècnics del telecentre en l’horari que aquest estigui obert.

2. Les empreses d’us exclusiu de l’espai de coworking, podran accedir a l’espai 
de les 8:00h fins a les 21:00h, sent resp
general d’accés, així com de l’activació de l’alarma.

3. Disposar de la sala de reunions
4. Servei reprogràfic mensual. Inclou

• 25 impressions/fotocòpies en blanc i negre
• 15 impressions/fotocòpies en color

5. Connexió a Internet.
6. Servei de neteja i manteniment.
7. Subministraments energètics: calefacció i llum.
8. Comptar amb unes instal·lacions segures.

 
Article 17.Obligacions dels usuaris. 
Són obligacions de les empreses usuàries dels espais d’ús exclusiu:

1. Abonar les quotes en concepte d’us de l’espai i de les instal·lacions establertes 
per l’Ajuntament de la 
realitzarà a través d’una transferència bancària, en canvi, els usuaris en 
itinerància hauran de fer el pagament en efectiu als tècnics del telecentre en 
l’horari que aquest estigui obert.

2. Abonar l’excés de servei de reprografia en un úni
els preus establerts.

3. Comunicar per escrit la baixa voluntària del servei a l’Ajuntament de la Pobla 
de Segur quinze dies abans de finalitzar el
de la quota al mes següent.

4. Utilitzar els espais i les instal·lacions només per dur a terme les activitats per a 
les quals els ha autoritzat expressament l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

5. Respectar a totes les persones i instal·lacions
dels usuaris del centre. 

6. Tenir cura de les instal·lacions i mobiliari del centre i no deteriorar
malmetre-les. Les empreses que facin mal ús de les instal·lacions i del mobiliari 
del centre seran responsables dels

 

s personal i intransferible, i els espais no podran ser cedits o arrendats a tercers, 
per cap forma d’utilització, ni totalment ni parcial. Només es podran utilitzar les 
instal·lacions per dur a terme les activitats per les quals els ha autoritzat expressament 

servei.  
Els preus de l’ús tant d’espais d’ús exclusiu com dels d’ús puntual, seran els aprovats
en l’ordenança municipal corresponent. 

CAPÍTOL SETÈ:Drets i deures dels usuaris 

Drets dels usuaris.  
Són drets de les empreses usuàries dels espais d’ús exclusiu: 

Obtenir les claus del propi espai d’ús i de la porta general d’entrada al 
En el cas dels usuaris en itinerància, caldrà demanar-les i retornar

als tècnics del telecentre en l’horari que aquest estigui obert. 
us exclusiu de l’espai de coworking, podran accedir a l’espai 

de les 8:00h fins a les 21:00h, sent responsables del seu tancament 
, així com de l’activació de l’alarma. 

Disposar de la sala de reunions i formació sol·licitant-les prèviament.
Servei reprogràfic mensual. Inclou: 

impressions/fotocòpies en blanc i negre 
impressions/fotocòpies en color 

Connexió a Internet. 
Servei de neteja i manteniment. 
Subministraments energètics: calefacció i llum. 
Comptar amb unes instal·lacions segures. 

dels usuaris.  
Són obligacions de les empreses usuàries dels espais d’ús exclusiu: 

Abonar les quotes en concepte d’us de l’espai i de les instal·lacions establertes 
per l’Ajuntament de la Pobla de Segur. En el cas dels usuaris d’ús 
realitzarà a través d’una transferència bancària, en canvi, els usuaris en 
itinerància hauran de fer el pagament en efectiu als tècnics del telecentre en 
l’horari que aquest estigui obert. 

de servei de reprografia en un únic pagament mensual
els preus establerts. 
Comunicar per escrit la baixa voluntària del servei a l’Ajuntament de la Pobla 

quinze dies abans de finalitzar el mes, tenint efecte el no
següent. 

Utilitzar els espais i les instal·lacions només per dur a terme les activitats per a 
quals els ha autoritzat expressament l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

Respectar a totes les persones i instal·lacions, així com les activitats de la 
usuaris del centre.  

Tenir cura de les instal·lacions i mobiliari del centre i no deteriorar
Les empreses que facin mal ús de les instal·lacions i del mobiliari 

n responsables dels desperfectes i dels danys i 
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arrendats a tercers, 
Només es podran utilitzar les 
els ha autoritzat expressament 

Els preus de l’ús tant d’espais d’ús exclusiu com dels d’ús puntual, seran els aprovats 

Obtenir les claus del propi espai d’ús i de la porta general d’entrada al 
les i retornar-les 

us exclusiu de l’espai de coworking, podran accedir a l’espai 
onsables del seu tancament de la porta 

les prèviament. 

Abonar les quotes en concepte d’us de l’espai i de les instal·lacions establertes 
En el cas dels usuaris d’ús exclusiu es 

realitzarà a través d’una transferència bancària, en canvi, els usuaris en 
itinerància hauran de fer el pagament en efectiu als tècnics del telecentre en 

c pagament mensual segons 

Comunicar per escrit la baixa voluntària del servei a l’Ajuntament de la Pobla 
mes, tenint efecte el no-pagament 

Utilitzar els espais i les instal·lacions només per dur a terme les activitats per a 
quals els ha autoritzat expressament l’Ajuntament de la Pobla de Segur. 

com les activitats de la resta 

Tenir cura de les instal·lacions i mobiliari del centre i no deteriorar-les ni 
Les empreses que facin mal ús de les instal·lacions i del mobiliari 

danys i perjudicis 



AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE SEGUR  
 

 

ocasionats, i les despeses que
responsable, així 
d’usurpació. 

7. No realitzar activitats que atemptin contra els
llibertat, tolerància, convivència i democràcia. Que queden expressament
prohibides. Ni realitzar
les pròpies instal·lacions.

8. No emmagatzemar 
9. Complir les disposici

de seguretat social i de prevenció de riscos laborals, així
sectorial d’aplicació, i fe
pugui derivar capa l’Ajuntam

10. Posar en coneixement
qualsevol incidència en relació

11. Deixar liure i a disposició de l’Ajuntament de la Pobla de Segur els
instal·lacions i els 
conservació i funcionament en què
l’autorització i retirar 
la data d’acabament de 
aportats, s’entendrà que els ha abandonat i
l’Ajuntament de la Pobla de Segur
sense cap restricció.

12.  Respectar les normes que s’estableixen en aques
l’espai coworking de la Pobla de Segur.

 
 
CAPÍTOL VUITÈ: Infraccions i sancions, en el cas d’ús de sales i a ules
 
Article 18: Règim sancionador. 
 
L'incompliment de les normes 
infracció administrativa que pot donar lloc a la imposició d'una sanció
sancionador s'iniciarà d'ofici o per denúncia de qualsevol persona mitjançant acord de 
l'òrgan competent per a sa
sancions corresponents és l'alcalde.
 
 
Article19: Tipificació de les infraccions i sancions 
 
En cas que una empresa usuària incompleixi les seves obligacions, l’Ajuntament de
la Pobla de Segur aplicarà les següents sancions:

1. L’incompliment de les obligacions previstes en els
de l’article 17 d’aquest reglament donarà dret a l’ajuntament a acordar la baixa 
automàtica de l’ús de l’espai i instal·lacions del centre, sense 
la via executiva pel
sigui d’aplicació. 

 

ocasionats, i les despeses que això origini seran a càrrec de l’empresa 
com de la restitució dels béns que puguin ser objecte

activitats que atemptin contra els valors fonamentals
llibertat, tolerància, convivència i democràcia. Que queden expressament

realitzar activitats que representin perill per les persones ni per 
instal·lacions. 

 objectes i/o productes perillosos. 
Complir les disposicions legals vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral, 
de seguretat social i de prevenció de riscos laborals, així com d’altra normativa 

d’aplicació, i fer exclusió expressa de qualsevol responsabilitat que es 
pugui derivar capa l’Ajuntament de la Pobla de Segur per aquest
Posar en coneixement dels responsables municipals de les instal·lacions

incidència en relació amb el seu funcionament. 
liure i a disposició de l’Ajuntament de la Pobla de Segur els

 béns objecte de d’autorització d’ús, en el mateix
funcionament en què els va rebre, una vegada acabada 

l’autorització i retirar tots els elements que hagi aportat a la seva
la data d’acabament de l’autorització d’ús, no ha retirat aquests
aportats, s’entendrà que els ha abandonat i queden a la lliure
l’Ajuntament de la Pobla de Segur, que en podrà acordar la seva

restricció. 
Respectar les normes que s’estableixen en aquest reglament regulador de 
l’espai coworking de la Pobla de Segur. 

Infraccions i sancions, en el cas d’ús de sales i a ules

Règim sancionador.  

L'incompliment de les normes establertes en aquest reglament constitueix una 
infracció administrativa que pot donar lloc a la imposició d'una sanció. 
sancionador s'iniciarà d'ofici o per denúncia de qualsevol persona mitjançant acord de 
l'òrgan competent per a sancionar. L'òrgan competent per sancionar i imposar les 

s corresponents és l'alcalde. 

Tipificació de les infraccions i sancions  

En cas que una empresa usuària incompleixi les seves obligacions, l’Ajuntament de
à les següents sancions: 

L’incompliment de les obligacions previstes en els apartats 1, 4, 5, 8, 9, 10 i 12
d’aquest reglament donarà dret a l’ajuntament a acordar la baixa 

de l’ús de l’espai i instal·lacions del centre, sense perjudici d’aplicar 
la via executiva pel cobrament dels imports pendents en aquells casos que 
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seran a càrrec de l’empresa 
béns que puguin ser objecte 

fonamentals d’igualtat, 
llibertat, tolerància, convivència i democràcia. Que queden expressament 

perill per les persones ni per 

vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral, 
d’altra normativa 

responsabilitat que es 
ent de la Pobla de Segur per aquest motiu. 

dels responsables municipals de les instal·lacions 

liure i a disposició de l’Ajuntament de la Pobla de Segur els espais, les 
d’ús, en el mateix estat de 

a vegada acabada 
aportat a la seva activitat. Si a 

aquests elements 
queden a la lliure disposició de 

que en podrà acordar la seva destinació 

reglament regulador de 

Infraccions i sancions, en el cas d’ús de sales i a ules  

establertes en aquest reglament constitueix una 
. El procediment 

sancionador s'iniciarà d'ofici o per denúncia de qualsevol persona mitjançant acord de 
sancionar i imposar les 

En cas que una empresa usuària incompleixi les seves obligacions, l’Ajuntament de 

apartats 1, 4, 5, 8, 9, 10 i 12 
d’aquest reglament donarà dret a l’ajuntament a acordar la baixa 

perjudici d’aplicar 
cobrament dels imports pendents en aquells casos que 
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2. La manca de pagament d’un mes de 
que el mes següent es perdi al dret esmentat anteri
16 

3. L’incompliment reiterat de les obligacions previstes en els apartats 
l’article 17 d’aquest reglament donarà dret a l’ajuntament a acordar la baixa 
automàtica de l’ús de l’espai i instal·lacions del centre, sense perjudici d’ap
la via executiva pel
sigui d’aplicació. 

 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Disposició final primera. Aplicació i interpretació  
Aquest reglament serà de compliment obligat a 
de la Pobla de Segur. La facultat d’aplicar i interpretar aquest Reglament i resoldre 
qualsevol qüestió no prevista queda reservada a l’Ajuntament de la Pobla de Segur
 
Disposició final segona. Incorporació de nova legis lació i autorització de refosa 
Tota norma bàsica de rang superior que s’aprovi en un futur i que faci referència a 
aspectes regulats en aquest reglament s’hi incorporarà automàticament. 
 
Disposició final tercera. Entrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el BOP de 
la província de Lleida. 
 

 

La manca de pagament d’un mes de l’excés de servei de reprografia produirà 
mes següent es perdi al dret esmentat anteriorment al punt 5 

L’incompliment reiterat de les obligacions previstes en els apartats 
d’aquest reglament donarà dret a l’ajuntament a acordar la baixa 
de l’ús de l’espai i instal·lacions del centre, sense perjudici d’ap

la via executiva pel cobrament dels imports pendents en aquells casos que 

Disposició final primera. Aplicació i interpretació   
Aquest reglament serà de compliment obligat a les instal·lacions de l’espai 
de la Pobla de Segur. La facultat d’aplicar i interpretar aquest Reglament i resoldre 
qualsevol qüestió no prevista queda reservada a l’Ajuntament de la Pobla de Segur

Disposició final segona. Incorporació de nova legis lació i autorització de refosa 
Tota norma bàsica de rang superior que s’aprovi en un futur i que faci referència a 
aspectes regulats en aquest reglament s’hi incorporarà automàticament. 

tercera. Entrada en vigor  
Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el BOP de 
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ei de reprografia produirà 
orment al punt 5 de l’article 

L’incompliment reiterat de les obligacions previstes en els apartats 2,5,6 i 10 de 
d’aquest reglament donarà dret a l’ajuntament a acordar la baixa 
de l’ús de l’espai i instal·lacions del centre, sense perjudici d’aplicar 

cobrament dels imports pendents en aquells casos que 

les instal·lacions de l’espai coworking 
de la Pobla de Segur. La facultat d’aplicar i interpretar aquest Reglament i resoldre 
qualsevol qüestió no prevista queda reservada a l’Ajuntament de la Pobla de Segur 

Disposició final segona. Incorporació de nova legis lació i autorització de refosa  
Tota norma bàsica de rang superior que s’aprovi en un futur i que faci referència a 
aspectes regulats en aquest reglament s’hi incorporarà automàticament.  

Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el BOP de 
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FITXA DE SOL·LICITUD DE L’ESPAI COWORKING DE LA POB LA DE SEGUR
 

1. DADES PERSONALS
 
Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms: 

 
Nom de l’empresa/projecte
 

 

Dades de contacte 
Carrer, plaça: 

Població 

Correu electrònic: 

 
2. SOL·LICITA 

 
Utilitzar els serveis de l’espai coworking
 
□ Resident  (2 anys, amb possibilitat de pròrroga

a armari, connexió a Internet, recollida de correu i espai d’atenció comercial 
compartit. 

□ En itinerància : ús dels espais que ofereix l’espai
amb els preus publicats a l’ordenança fiscal vigent.

 
3. DECLARA QUE 

 
4. DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA

 
□ NIF d’empresa 
□ DNI del sol·licitant 
 

 
Data i signatura 
Declaro que les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments 
particulars expressades, per la qual cosa sol·licito que s’admeti  tràmit aquesta sol·licitud
 

La Pobla de Segur,   

□ Autoritzo a l’Ajuntament de la Pobla de Segur a comprobar que estic al corrent de 
deutes de pagament amb el mateix Ajuntament.

□ Ni l’empresa que represento ni cap
llogat a tercers o en propietat.

 

FITXA DE SOL·LICITUD DE L’ESPAI COWORKING DE LA POB LA DE SEGUR

DADES PERSONALS  

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF:

Nom de l’empresa/projecte  
NIF (per empresa): 

Núm./Pis/Porta: 

CP: Telèfon/mòbil: 

Fax: 

ls serveis de l’espai coworking que es descriuen a continuació:

2 anys, amb possibilitat de pròrroga): ús d’oficina compartida amb dret 
a armari, connexió a Internet, recollida de correu i espai d’atenció comercial 

: ús dels espais que ofereix l’espai coworking i el telecentre, d’acord 
amb els preus publicats a l’ordenança fiscal vigent. 

DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA  

 

Declaro que les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions 
particulars expressades, per la qual cosa sol·licito que s’admeti  tràmit aquesta sol·licitud 

de/d’  de 

toritzo a l’Ajuntament de la Pobla de Segur a comprobar que estic al corrent de 
deutes de pagament amb el mateix Ajuntament. 
Ni l’empresa que represento ni cap dels socis d’aquesta, si n’hi ha, té un local 
llogat a tercers o en propietat. 
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FITXA DE SOL·LICITUD DE L’ESPAI COWORKING DE LA POB LA DE SEGUR 

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF: 

que es descriuen a continuació: 

): ús d’oficina compartida amb dret 
a armari, connexió a Internet, recollida de correu i espai d’atenció comercial 

coworking i el telecentre, d’acord 

legals i que accepto les condicions 

toritzo a l’Ajuntament de la Pobla de Segur a comprobar que estic al corrent de 

dels socis d’aquesta, si n’hi ha, té un local 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.13

PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE L’ES PAI COWORKING

Les normes reguladores d’aquest preu públic i de l’aprofitament, servei o activitat al 
que es refereix, independentment de la regulació aplicable amb caràcter general, 
seran les previstes a l’Ordenança General Reguladora de Preus Públics d’aquest 
Ajuntament, i al seu reglament. En defecte d’aquest, s’aplicaran aquelles normes que 
l’Ajuntament determini i les que en aquest annex s’inclouen.
 
Article 1. Objecte 
 
Utilització dels serveis de l’espai coworking i del telecentre.
 
Article 2. Preu 
 
Espai coworking  
Lloguer mensual per despatx compartit jove
Lloguer per itinerància per hores
Sala reunions per hores 
 
 
 
FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS
a) Impressió A4 blanc/negre, per pàgina 

b) Impressió A4 color, per pàgina

c) Impressió A3 blanc/negre, per pàgina 

d) Impressió A3 color, per pàgina

e) Impressió A4 blanc i negre doble cara

f) Impressió A4 en color doble cara 

Per la utilització del servei d’escàner (pàgina escanejada)
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