
 

 

Servei 6. Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE) 

 

Objecte 

L’objectiu general de l’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, de jornades i altres accions 

formatives, activitats de benchmarking, la unificació de criteris tècnics, el reconeixement 

de la millor iniciativa de la demarcació de Girona, etc. 

 

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030 

Aquest servei té impacte principalment sobre els objectius següents de 

desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030: 

 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, 

l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. 

 Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització 

inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

 

Beneficiaris 

Ajuntaments i altres ens locals que tinguin la titularitat o l’encàrrec de gestió d’un espai 

d’allotjament empresarial a la demarcació de Girona. 

 

Objectiu 

Aglutinar l’oferta pública d’espais d’allotjament empresarial de la demarcació de Girona, 

promoure l’emprenedoria i oferir serveis per fomentar-la. 

 

Sol·licitud del servei 

L’entitat interessada ha de formalitzar l’adhesió amb la presentació del formulari 

normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb l’acreditació de 

la titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial i document 

acreditatiu de l’existència de l’acord del Ple o equivalent. 

 

Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al Registre General de la Diputació. 



 

 

 

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 

persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. 

 

Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, 

que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 

 

Funcionament del servei 

L’àmbit territorial de l’XGEAE és la demarcació de Girona. 

 

Les entitats sol·licitants han d’estar interessades a participar en les 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 l’XGEAE. 

 

Obligacions de la Diputació de Girona 

a) Assumir el paper d’entitat impulsora i dinamitzadora de l’XGEAE. 

b) Proposar i coordinar accions conjuntes amb les entitats integrants de l’XGEAE. 

c) Posar a l’abast de les entitats que integrin l’XGEAE el portal web 

www.ddgi.cat/xgeae, 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. 

 

Obligacions dels ens adherits 

a) Acreditar la titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial. 

b) Participar en les actuacions conjuntes i assistir regularment a les reunions de 

treball promogudes en el marc de l’XGEAE. 

c) Mantenir actualitzada la informació del web www.ddgi.cat/xgeae, relativa a 

espais comuns, despatxos disponibles, empreses allotjades, serveis, preus i 

activitats de l’entitat. 

https://seu.ddgi.cat/


 

 

d) Prestar el servei de Coworking Visa, mitjançant el qual un emprenedor allotjat en 

un viver o espai de cotreball adherit pot utilitzar puntualment els espais d’un altre 

allotjament empresarial sempre que l’entitat d’acollida en tingui de disponibles. 

e) Assumir les responsabilitats que, directament o indirectament, es derivin de les 

actuacions per l’ús dels instruments que resulten de l’XGEAE. Atès que l’XGEAE 

no té personalitat jurídica pròpia, la responsabilitat que es pugui derivar davant 

de tercers d’actuacions associades al desplegament de la Xarxa és únicament 

imputable a l’ens que executi materialment i directament les actuacions. 

 

Baixa del servei 

En el cas que l’ens local vulgui revocar l’adhesió al servei, cal que ho comuniqui al Servei 

de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, mitjançant 

un acord del mateix òrgan competent que al seu dia va aprovar l’adhesió. 

 

La Diputació de Girona es reserva el dret de revocar l’adhesió al servei per incompliment 

de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per altres motius 

sobrevinguts. 
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