
 
 
 
 
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UN PROJECTE DE NOU REGLAMENT 
DE l’ESPAI COWORKING DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS 
HORTS 
 
 
Sant Vicenç dels Horts, a 29 maig de 2020. 
 
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
Procediment administratiu comú de les Administracions públiques, amb l’objectiu 
de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de 
normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament, es duu a 
terme una consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més 
representatius del municipi, potencialment afectats per la futura norma i sobre: 
 

a. Antecedents 
b. Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 
c. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 
d. Els objectius de la norma 
e. Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries  

 
En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el 
següent: 
 

a. ANTECEDENTS 
 
L’esperit emprenedor de la població de Sant Vicenç dels Horts fa que sigui un 
municipi molt actiu en la creació de nous projectes empresarials. L’Ajuntament 
porta molts anys fomentant i recolzant l’emprenedoria al municipi i té actives una 
gran quantitat d’ajudes i subvencions per al seu foment i la creació de noves 
activitats econòmiques. 
Per part del usuaris i usuàries del Servei d’Emprenedoria local, la demanda 
d’espais compartits s’ha incrementat en els últims 5 anys cosa que ha fet que el 
consistori es plantegés l’obertura d’un espai coworking en diverses ocasions amb 
anterioritat. Les circumstàncies actuals sembla ser que ho faran possible en breu. 
El manteniment i foment de l’emprenedoria és un repte per als ens locals, i és per 
això que des de l’Ajuntament hi ha la voluntat de dissenyar i executar polítiques 
públiques com aquesta per continuar fomentant i impulsant l’emprenedoria. 
 
 

b. PROBLEMES QUE ES VOLEN SOLUCIONAR AMB LA INCIATIVA 
 
La situació econòmica en general i la de Sant Vicenç dels Horts en particular fa 
necessari promoure l’activitat econòmica i l’autoocupació com a sortida laboral de 
moltes persones en situació d’atur. D’altra banda oportunitats de negoci que 
puguin sorgir localment poden tenir projecció fóra del municipi i contribuir al 
desenvolupament econòmic del municipi que sempre ha estat una de les prioritats 



 
 
 
d’aquest Ajuntament prioritzant la reactivació i dinamització de l’activitat comercial 
i empresarial del territori. 
 
D’altra banda la demanda d’espais com el que planteja el nou coworking de Sant 
Vicenç dels Horts fa anys que està latent i ara per ara molts persones  
emprenedores de Sant Vicenç dels Horts han de buscar-se aquests espais fora 
del municipi. Amb la seva implantació aquesta dinàmica es revertirà atraient a 
aquest públic al nou espai de coworking. 
 

c. LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 
 
Atesa aquesta situació, es creu que és d’interès general promoure eines que 
afavoreixin l’autoocupació i l’emprenedoria al territori, per tal de facilitar a les 
noves activitats una posada en marxa que sempre és difícil i complicada. 
Amb aquest propòsit i els següents objectius neix aquest espai de coworking: 
 
- Promoure l’autoocupació i la promoció de l’emprenedoria. 
- Combatre l’aïllament  de professionals i persones empresàries a través del 

contacte directe i generar una comunitat de suport mutu. 
- Constituir un espai de trobada que fomenti la creativitat per impulsar noves 

iniciatives i promoure la col·laboració entre professionals compartint idees i 
projectes. 

- Millorar els projectes empresarials fomentant la formació i la co-formació de les 
persones emprenedores. 

- Ser un referent en l’emprenedoria col.laborativa en la zona de la Vall Baixa. 
 
Atès això, es considera que l’espai coworking és una eina vàlida per al foment i 
impuls de l’activitat emprenedora al municipi, alhora que un instrument de cohesió 
i consolidació de negocis de recent creació 
 

d. ELS OBJECTIUS DE LA NORMA 
 
-     Establir un marc de funcionament per al correcte ús de les instal·lacions 
 
- Regular tots els aspectes i tràmits relacionats amb la prestació del servei 
 
 

e. LES POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO 
REGULATÒRIES 

 
Un plantejament basat en no abordar l’ elaboració d’un reglament per l’ús del nou 
espai de coworking de Sant Vicenç dels Horts comportaria la pèrdua d’una 
oportunitat d’impulsar l’autoocupació i la consolidació de negocis de recent 
creació en el territori. 
 
Les eventuals alternatives no regulatòries passen per la utilització d’instruments 
de gestió que no permeten assolir els objectius esmentats en la seva totalitat. 


