PROTOCOL D’ADHESIÓ:
EMPRESARIAL (XGEAE)

XARXA

GIRONINA

D’ESPAIS

D’ALLOTJAMENT

Primer. Introducció
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 23 de gener de 2018, aprova la
formalització de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE) com a
marc de treball per a les entitats públiques que tenen la titularitat o un encàrrec de
gestió d’un espai d’allotjament empresarial. Els espais d’allotjament empresarial de les
entitats adherides a la XGEAE són els vivers d’empresa i els espais de cotreball
(coworking).
Els vivers d’empresa són espais destinats a les persones emprenedores que volen
iniciar el seu negoci en un entorn que n’afavoreixi el desenvolupament i la
consolidació. L’objectiu és facilitar-los l’inici de l’activitat empresarial per mitjà d’un
seguit de serveis complementaris a uns preus més reduïts que els que ofereix el
mercat i totalment adaptats a les seves necessitats.
Els espais de cotreball són espais de treball compartits destinats a l’allotjament
temporal d’autònoms i microempreses de nova creació. El concepte és simple:
professionals d’àmbits diversos que comparteixen un espai preparat per treballar
individualment, però que ho fan en comunitat.
Aquests equipaments incrementen les possibilitats de supervivència dels projectes
empresarials; per això només es proporcionen durant els primers anys de la seva
posada en marxa. Un cop transcorregut el termini màxim establert, que acostuma a ser
de quatre anys, els projectes han de buscar un nou espai per a l’activitat. S’ha
demostrat que el suport rebut és una garantia per a la consolidació dels negocis.
Mitjançant aquest protocol d’adhesió i funcionament els ajuntaments i ens locals amb
la titularitat o l’encàrrec de gestió d’un espai d’allotjament empresarial de la
demarcació podran sol·licitar formar part de la XGEAE.
Segon. Objectius
L’objectiu general de la XGEAE és posar a l’abast dels ajuntaments i altres ens locals
de la demarcació de Girona el marc de treball i el suport per a la millora de la
competitivitat dels espais d’allotjament empresarial adherits. Alguns exemples
d’aquestes actuacions poden ser l’organització de promocions conjuntes, l’organització
de jornades i altres accions formatives, activitats de benchmarking, unificació de
criteris tècnics, reconeixement de la millor iniciativa de la demarcació de Girona, etc.
Tercer. Participants de la xarxa
L’àmbit territorial de la XGEAE és la demarcació de Girona.
L’objectiu de la XGEAE és comptar amb els ajuntaments i ens públics locals que
tinguin la titularitat o l’encàrrec de gestió d’un espai d’allotjament empresarial a la
demarcació de Girona. Aquestes entitats han d’estar interessades en participar a les
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reunions de treball amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria a la demarcació de
Girona i oferir serveis per fomentar-la.
Els participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos
derivats de l’adhesió a la XGEAE.
Quart. Deures de la Diputació de Girona en relació amb la XGEAE
Assumir el paper d’entitat impulsora i dinamitzadora de la XGEAE.
Proposar i coordinar accions conjuntes amb les entitats integrants de la XGEAE.
Posar a l’abast de les entitats que integrin la XGEAE el portal web www.viversgi.cat,
que aglutina l’oferta pública d’espais d’allotjament empresarial de la demarcació de
Girona, amb l’objectiu de millorar-ne la competitivitat. La Diputació de Girona no es fa
responsable de la inexactitud de la informació gestionada per les entitats participants.
Cinquè. Obligacions dels membres adherits
Acreditar la titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial.
Participar en les actuacions conjuntes i assistir regularment a les reunions de treball
promogudes en el marc de la XGEAE.
Mantenir actualitzada la informació del web www.viversgi.cat, relativa a espais
comuns, despatxos disponibles, empreses allotjades, serveis, preus i activitats de
l’entitat.
Prestar el servei de “Coworking Visa” mitjançant el qual un emprenedor allotjat en un
viver / espai de cotreball adherit pot utilitzar puntualment els espais d’un altre espai
d’allotjament empresarial sempre que l’entitat d’acollida tingui disponibilitat d’espais.
Assumir les responsabilitats que es derivin directament o indirecta de les actuacions
per l’ús dels instruments que resulten de la XGEAE. Atès que la XGEAE no té
personalitat jurídica pròpia, la responsabilitat que es pugui derivar enfront de tercers
com a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament de la Xarxa és
únicament imputable a l’ens que executi materialment i directament les actuacions.
Sisè. Procediment i requisits per a l’adhesió
El Ple de la Diputació ha aprovat la creació de la XGEAE i proposa als ens locals de la
província que s’hi adhereixin per formar-ne part.
Aquesta adhesió s’ha de formalitzar amb l’enviament mitjançant la plataforma EACAT
del formulari normalitzat (disponible a www.ddgi.cat), signat, juntament amb
l’acreditació de la titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial i
el certificat de l’acord del Ple.
Quan el Servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona hagi rebut
el certificat de l’acord del Ple de l’ens sol·licitant, l’adhesió es farà efectiva.
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En el cas que l’ens local vulgui renunciar a aquest servei, ho ha de comunicar al Servei
de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona.
Setè. Finançament
El Servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona assumeix la
coordinació de la XGEAE. Per fer-ho compta amb mitjans propis i amb els recursos
que consideri adients. També pot sol·licitar els recursos d’altres institucions.”
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