ANNEX 4. CRITERIS PER A LA CONCESSIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS. TEMPORADA 2022-2023
PAVELLONS, PISTES ESCOLARS COBERTES, PISCINES COBERTES I CAMPS DE
FUTBOL MUNICIPALS
1) Podran sol·licitar l’ús d’instal·lacions esportives municipals de Girona per a la temporada
2022-2023:
a) Entitats de la ciutat de Girona que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
de l’Ajuntament de Girona i en el Registre d’entitats esportives del Consell Català de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
b) Entitats de fora de la ciutat de Girona que estiguin inscrites en el Registre d’entitats
esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
c) Centres educatius públics i privats concertats de la ciutat de Girona que manquin
d’instal·lacions suficients per a la docència d’educació física també podran sol·licitar
l’ús de les instal·lacions esportives en funció de la disponibilitat.
2) No podran ser beneficiàries d’aquesta sol·licitud les persones físiques.
3) S’adjudicarà l’ús dels diferents espais de les instal·lacions esportives municipals a partir de
la informació que consta a l’annex 5. FRANGES HORÀRIES ORIENTATIVES EN L'ÚS
DELS PAVELLONS SEGONS EDATS O TIPUS D’ACTIVITATS, i a l’annex 6. HORES
ORIENTATIVES PER A L'ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES SEGONS EL TIPUS
D'ESPORT I LA CATEGORIA DELS EQUIPS i l’annex 7.DISTRIBUCIÓ DE L’ÚS
POTENCIAL.
4) Tindran prioritat les entitats que compleixin alguna o varies de les següents consideracions:
a) Les entitats de la ciutat de Girona que estiguin inscrites al REM.
b) Que promoguin l’activitat d’iniciació i competició esportiva en edat escolar i d’adults
organitzada per Federacions i/o el Consell Esportiu del Gironès.
c) Que hagin estat usuàries de la instal·lació en la temporada anterior.
d) Que estiguin vinculades al barri i disposin d’un projecte consolidat.
e) Que tinguin equips sèniors en categories professionals o semi professionals.
f) Que hagin fet un ús regular dels espais concedits la temporada anterior.
g) Que promoguin la pràctica de l’esport femení o que disposin d’equips masculins i
femenins de la mateixa categoria, a partir de la categoria cadet.
5) Per les activitats amb necessitats específiques, es mantindran com a mínim el número
d’hores que han estat concedides en la temporada anterior.
6) L’Ajuntament de Girona podrà ampliar o disminuir el número d’hores que pertoquen a cada
entitat esportiva, una vegada aplicades les consideracions anteriors, els criteris per a la
concessió d’hores i segons la disponibilitat de les instal·lacions esportives municipals
d’acord criteris tècnics.
7) Com a criteri general i en la mesura de les possibilitats, es mantindrà el número d’hores
d’entrenament que disposa l’entitat de la temporada 2021-2022.
En cas que tornem a tenir una situació de pandèmia, caldrà veure com poden veure’s
afectats els horaris regulars esmentats.

