
El teu espai
professional

DESCOBREIX-NOS



La intel·ligència 
és l'habilitat d'adaptar-se als canvis.

Un toc d'inspiració...

STEPHEN HAWKING



Espais de treball
individuals en un 
entorn compartit.

COWORKING

FOMENTEN EL 
NETWORKING I
EL DESIGN THINKING.

PERMETEN LA
COL·LABORACIÓ I 
GENEREN ESTALVI
ECONÒMIC.

Espais de treball
fixes, d'ús privat,
funcionals i pràctics.

DESPATXOS

PENSATS PER AL 
BENESTAR 
DELS USUARIS.

FLEXIBILITAT DE
CONTRACTACIÓ, 
AMB ÚS INDIVIDUAL I/O
COMPARTIT.



¿PER QUÈ NECESSITEM 
ESPAIS DE COWORKING?

Viv im en un món on e l  model  de t rebal l  ha canviat  de
manera rad ica l ,  accentuat  en gran par t ,  per  les
conseqüències generades a causa de la  Covid-19.

Mol tes empreses opten per  a l ternar  per íodes
presencia ls  amb a l t res de home of f ice .  I  mol ts  usuar is
autònoms busquen despatxos i  espais  profess ionals
que s 'a l lunyen del  model  d 'o f ic ina convencional  i  que
integren serve is  comuns.

Davant  d 'aquesta s i tuac ió,  optar  pe l  l loguer  d 'o f ic ines
f lex ib les o bé usar  espais  de cowork ing  pot  ser  la
mi l lor  a l ternat iva per  ta l  d 'adaptar-se a aquesta nova
real i ta t .



El canvi de paradigma
en el lloc de treball

Empreses i usuaris es decanten cada vegada més per centres
de treball amb despatxos propis o espais de coworking.
Ús de l'oficina quan es necessiti, amb flexibilitat horària, a un
cost molt inferior a un lloguer convencional.
Oferta de serveis comuns 360º , disponibles per a tots els
usuaris.
Clima laboral distès, amb espais de relax, creatius, inspiradors i
motivadors.
Zones de silenci i insonoritzades que milloren la productivitat.
Entorn de treball que promou el networking i la col·laboració.
Foment de la mobilitat sostenible, sobretot ús del transport
públic i bicicletes.



Què t'ofereix
PARC CENTRAL? Hem creat l'espai idoni de treball, basat en despatxos d'ús

individual i/o compartit i àrea de coworking, totalment
equipat, que aportarà imatge i prestigi al teu negoci.

SOLUCIÓ PRÀCTICA

T'oferim l'entorn perfecte per a poder desenvolupar la teva
activitat, còmode i funcional, sempre amb un tracte proper
per part de tot el nostre equip.

COMODITATS COMPLETES

Escull l'opció que més s'adeqüi a les teves prioritats.
Preus competitius, que s'adapten en funció del què més
t'interessi. Paga només per allò que necessites. 

TARIFES ECONÒMIQUES500 M2 20 PLACES
COWORKING

12 DESPATXOS
PRIVATS

2 SALES 
DE REUNIONS

ZONA D'ESTAR I
OFFICE

DOMICILIACIONS
DE SOCIETATS



Descobreix els nostres serveis

Un entorn ideal per a treballar i alhora,
generar col·laboracions.

COWORKING

Espais ben equipats per a dur a terme
reunions, entrevistes, sessions formatives, etc.

SALES DE REUNIONS

Tria la mida i distribució que millor 
et convingui. Capacitat d'1 a 4 pax.

DESPATXOS

Gaudeix de les àrees comunes quan vulguis.
Beneficia't de tots els nostres serveis.

ZONES COMUNES

OFICINA VIRTUAL (DOMICILIACIONS)
T'oferim la possibilitat de domiciliar la teva societat al nostre centre. Escull la millor fòrmula.



A partir de 370€/mes*

DESPATXOS

Despatxos individuals o múltiples, moblats i
equipats, per començar a treballar des del
primer dia.

DESPATX ESTÀNDARD
Despatx amb capacitat per a 1 o 2 pax.

DESPATX PREMIUM
Despatx amb capacitat per a 2-3 pax.

DESPATX POLIVALENT
Despatx amb capacitat per a 3-4 pax.

DESPATX FLEXIBLE
Possibilitat de lloguer per dies, amb capacitat per a 1-3 pax.

*IVA no inclòs. Preu en promoció inaugural.



COWORKING

Espais de treball compartits i equipats.

COWORKING FIX
Lloc de treball amb taula fixa, silló ergonòmic i armari.

COWORKING FLEXIBLE
Lloc de treball compartit amb taula fixa, sillò ergonòmic 
i armari.

COWORKING PER DIES
Ús d'un lloc de treball equipat flexible per dies o per
franges horàries (matins / tardes).

A partir de 115€/mes*
*IVA no inclòs. Preu en promoció inaugural.



Equipament complert: pantalla / wifi
Aforaments de 4 a 6 pax.
Futura sala polivalent, amb capacitat per a 30 pax. A partir de 12€/hora*

SALES DE REUNIONS

Sales de reunions totalment moblades, on el disseny i la funcionalitat es combinen
per crear espais de treball càlids i inspiradors.

LLOGUER PER HORES, MITJA JORNADA O DIES SENCERS *IVA no inclòs. Preu en promoció inaugural.



ZONES COMUNES

Accés 24/7
Wifi d'alta velocitat
Mobiliari de disseny i funcional
Gran lluminositat (totes els espais donen a l'exterior), amb vistes a zones verdes
Neteja diària 
Subministres (aigua i llum inclosos)
Climatització (calefacció i aire condicionat inclosos)
Bona insonorització de tots els despatxos i sales
2 cabines insonoritzades per a ús de trucades telefòniques o videotrucades
Impressora multifunció (consum no inclós)
Servei de secretaria amb recepció i gestió telefònica de clients
Atenció telefònica personalitzada amb el nom de cada empresa (opcional)
Recollida de correu i paqueteria en horari de recepció (9-14h / 16-19h)
Bústia pròpia personalitzable
Imatge corporativa d'empresa als despatxos fixos
Servei de missatgeria (consulta'ns preus)
Material d'oficina (en 48h. rebràs la teva comanda - consulta'ns preus)
Sala d'estar, office (aigua osmotitzada, nevera i microones), zona de descans i  dutxa
equipada
Màquines de snacks, begudes fredes/calentes i servei Nespresso 
Zona per deixar les bicicletes. Vine amb bicicleta al nostre centre!

GAUDEIX DE TOTS ELS
SERVEIS I RECURSOS 
QUE T'OFERIM, 
NOMÉS PER FORMAR 
PART DEL CENTRE



OFICINA VIRTUAL (DOMICILIACIONS)

Posem a l'abast la possibilitat de domicilar la teva societat,
amb recepció de correu postal i amb bústia 
pròpia personalitzada.

DOMICILIACIÓ ESTÀNDARD
Domicili social inscriptible.
Utilització dels serveis comuns del centre. 
Bonificació del 10% per a l'ús de les sales de 
reunions, espais de coworking i/o despatxos.

DOMICILIACIÓ PLUS
Domicili social inscriptible.
Utilització dels serveis comuns del centre.
Disposició d'una sala de reunió o despatx privat 4h/mes.

DOMICILIACIÓ PREMIUM
Domicili social inscriptible.
Utilització dels serveis comuns del centre.
Disposició d'una sala de reunió o despatx privat 8h/mes.

45€/mes*

60€/mes*

75€/mes*
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El teu despatx al bell mig de Girona.
Hem creat espais de treball únics, moderns i agradables, 
per tal de fer-te sentir com a casa. 

La honestedat i la voluntat de servei són els valors que ens
defineixen, el nostre ADN corporatiu.

Parc Central, 
molt més que un centre de negocis 
i coworking.



Ets perfil del nostre centre?
Vine i uneix-te!

AUTÒNOMS I
EMPRENEDORS

PIMES  I 
DELEGACIONS

USUARIS 
DEL TELETREBALL



C/ Mestre Francesc Civil, 8 (davant l'edifici de La Punxa)
17005 Girona

ENS TROBARÀS A:

Contacta'ns

Vols tenir més informació sobre algun dels nostres 
espais i serveis? Truca'ns, escriu-nos, vine! 
Estarem encantats d'atendre't!

info@parc-central.cat

A tan sols 3 minuts de l'estació de GIRONA RENFE/AVE
Parada de bus urbà davant el centre (L3, L4, L5, L7)

www.parc-central.cat
T. 972 13 20 11 · M. 623 485 364



T'hi esperem!

www.parc-central.cat


