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PRIMERA FASE 

 
 
 

• Als  emprenedors  ubicats en la xarxa de centres 
CEIS.Dirigit

• Assessorament creació d'empresa GRATUÏT.

• Quim tipus d'empresa necesstio per operar.

• Tràmits per cursar l'alta a les instituicions.

• Obligacions documentals, comptables, fiscals i laborals.

• Assessorament puntual a nivell impossitiu i de gestió de la 
empresa.

Prestació

• Hora concertada, amb professionals  de COELL .

• 1 hora una durada d’una hora mes un posterior reforç de 
30 minuts .

Temporització

• Presencialment en COELL , Rambla Ferran , 32. 

• Opció vídeo streaming , els dimecres pel matí de 9h a 12 
h. ( CEIS : Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Alt 
Urgell, Pallars Jussà ). 

Modalitat 
Assessorament
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SEGONA FASE 

 

 

 

• Membres de l’Associació d’Start Ups de Lleida o 
gremi d’emprenedors de les xarxes CEIS.Dirigit

• 10  Consultes gratuïtes a nivell laboral, fiscal, jurídic 
,  vinculades a la gestió directa de la seva empresa.

• Serveis jurídics , protecció de dades, a preu especial.

• Jornades informatives puntuals d’actualitat 
empresarial, de prevenció de riscos laborals, etc o 
de temes d’interès proposats en el si de l’associació 
d’Estar Ups de Lleida.

• Accés a cursos de formació específica a impartir a 
les seus dels membres de la Xarxa de CEIs, formació 
bonificada.

Prestació

• Presencialment en COELL , hora concertada. 

• Opció vídeo streaming , els dimecres pel matí de 9h 
a 12 h. ( CEIS : Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars 
Sobirà, Alt Urgell, Pallars Jussà ). 

Modalitat 
Assessorament

• Bonificació del 50% de  preu  del conveni , durant 12 
mesos, per membres  de la xarxa  Ceis,  i alhora de 
l'Associació Start Ups de Lleida.

PACK LABORAL, 
FISCAL.
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PACK 
AUTÒNOMS 

(sense 
treballadors)

pack impostos  
20 € mensuals.

pack compta

50€ mensuals. 

PACK AUTÒNOMS 
TREBALLADORS.

1 treballador

PACk 1 
impostos / 

treball. 

30 € mensuals.

PACK  1 
compta/treball.

60€ mensuals.

PACK 
SOCIETATS.

PACK impostos 

50 €  mensuals.

PACK compta

120€ mensuals.
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TERCERA FASE 

 

 

 

• Associat ple dret dins COELL.Integració

• Col·lectiu segons l'activiat .

• Punt de referència empresarial del sector.

Associació

• Integració dins de la plataforma comunitat COELL

• Consultes fiscals, comptable, jurídiques, no 
limitades.

• Formació Subvencionada, sectorial i transversal.

• Informació empresarial i sectorial actualitzada 
segons les novetats normatives.

• Jornades informatives i altres sessions COELL.

• Tots els avantatges  COELL.

Prestacions

• Primer any 25% dels preus de tarifa.

• Segon anys 15% dels preus de tarifa.

• Tercer any 5% dels preus de tarifa.

• Quart tarifa normal.

Bonificació del 
pack serveis, 
laboral, fiscal.


