
Sant Vicenç dels Horts,  
casa teva 
M’alegra donar-te la benvinguda a Sant Vicenç dels Horts, una 
ciutat plural i diversa que aplega una gran riquesa cultural. En 
els 9,12 km2 del nostre terme municipal hi viuen més de 28 mil 
persones dels cinc continents. Això significa que al nostre veïnat 
hi ha representada bona part del planeta. Aquí convivim vicentins 
i vicentines de naixement i d’elecció. Aquesta circumstància ens 
porta a explicar sovint que Sant Vicenç dels Horts és una ciutat 
d’acollida i confio que també sigui per a tu una ciutat acollidora, 
on puguis trobar les oportunitats necessàries per desenvolupar 
lliurement el teu projecte vital. 

L’Ajuntament posa tots els seus recursos i serveis al teu abast per 
acompanyar-te en la nova etapa que comences a Sant Vicenç dels 
Horts, a la vegada que continuem treballant cada dia, colze a colze 
amb la ciutadania i les entitats, sense importar d’on venim, però 
tenint clar on volem anar. 

Sant Vicenç dels Horts ja és casa teva. 
Et convido a descobrir tot allò que t’ofereix. Benvinguda, benvingut. 

Miguel Comino Haro 
L’alcalde 

Guia de nova 
ciutadania
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  
t’acosta informació municipal d’interès.

www.svh.cat



SIAC – Servei integral d’atenció ciutadana 
T. 900 111 656 (ext. 1) |  E: siac@svh.cat 
SIAE – Servei integral d’atenció a l’empresa 
T. 900 111 656 (ext. 2) | E: siae@svh.cat  
Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
T. 93 656 98 26 | E: educacio@svh.cat
Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
T: 93 602 92 00 - 93 602 92 16 
E: igualtat@svh.cat | atencioaladona@svh.cat 
Servei d’Atenció Integral LGTBI L’Afirmativa 
T: 93 602 92 00  M: 627 379 601 
E: igualtat@svh.cat | sailgtbi@svh.cat 
Ocupació 
T: 93 680 71 00 | E: ocupacio@svh.cat
Joventut i Infància  
T: 93 602 92 21 | E: joventut@svh.cat 
Habitatge 
T: 93 602 92 00 (Ext. 4389) | E: habitatge@svh.cat 
Serveis Socials 
T: 93 656 62 11 | 93 672 46 27 | 93 672 31 11 
E: socials@svh.cat 
Servei Públic de Consum (OMIC)
T: 900 111 656 (ext. 3) | E: omic@svh.cat
Servei de Mediació Ciutadana 
T: 671 142 247 | E: mediaciociutadana@svh.cat
Policia Local de Sant Vicenç dels Horts 
T: 93 656 61 61 | 112 | E: policia@svh.cat 
Ràdio Sant Vicenç 
T: 93 676 93 77 | 90.2 FM | www.radiosvh.info  

Línia SV1: Vila Vella › Can Ros › Sant Josep › 
La Guàrdia 

Línia SV2: Vila Vella › Can Ros › Sant Josep › 
La Font del Llargarut  

Línia SV3: Vila Vella › Can Ros › El Turó › 
Can Costa › Sant Antoni 

Línia SV4: Sant Roc 

Línia ESC: Instituts Gabriela Mistral  
i Frederic Mompou

Per on començo? 
Aquí trobaràs informació  
per accedir als principals serveis 
que pots necessitar en el teu dia  
a dia a Sant Vicenç dels Horts.  
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Centres amb projectes de gran  
qualitat, amb capacitat per atendre les 
necessitats de cada alumne/a i amb el 
compromís del personal docent.

Equipaments municipals  
i entitats ofereixen una ampli 
repertori d’activitats esportives, 
per a totes les edats.

Un transport urbà i interurbà  
sostenible i fiable per  
desplaçar-se per la ciutat.

Establiments amb serveis i productes 
de primera qualitat, i amb la proximitat 

com a valor afegit.

Teixit associatiu ampli i divers, per 
garantir la cohesió social i fomentar la 

inclusió de nous col·lectius.

www.svh.cat

On estudiar?

On fer  
esport?

Com  
moure’s?

On anar a 
comprar?

On associar-me?

Començar en una ciutat nova té algunes difi-
cultats. Per això l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts recull en aquesta guia informació 
pràctica, clara i resumida que et permetrà ac-
cedir a serveis que pots necessitar de manera 
quotidiana, amb l’objectiu de fer-te més fàcil 
l’acollida i el coneixement de l’entorn.  

Sant Vicenç dels Horts compta amb una àm-
plia xarxa de serveis públics que garanteixen 
l’atenció a tota la ciutadania segons les seves 
necessitats. A més, les diverses entitats locals 
aporten una gran riquesa cultural, cívica, so-
lidària i esportiva al municipi. Aquí trobaràs 
la informació necessària per aproximar-te als 
serveis i activitats de Sant Vicenç dels Horts 
que necessitis.

Serveis destacats a la ciutadania

Transport


