
 
 

ANNEX 9. PERÍODE, LLOCS DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 

 
PERÍODE DE PRESENTACIÓ: Del 19 al 30 d’abril de 2022 (ambdós inclosos). 
 
LLOC DE PRESENTACIÓ: 
 

 Per Seu Electrònica a la web https://seu.girona.cat, a tràmits i serveis en línea, 
sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives per temporada. 

 
Recordem que en compliment a la Llei 39/2015 les entitats estan obligades a presentar-
ho a través del registre telemàtic, a la Seu electrònica.  

 

 Pel Registre General de l’Ajuntament de Girona, a les Oficines d’Informació i Atenció 
Ciutadana. 

o Els horaris i llocs de presentació pel registre, els trobareu a la pagina web 
www.girona.cat/ic 

o Informació i documentació a la pàgina web www.girona.cat/esports 
 
 
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 
 
3.1. Entitats esportives: 
 

 El full de sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives per a la temporada 2022-2023 de 
cadascuna de les instal·lacions demanades, degudament omplert i respectant els 
horaris assenyalats per a cada tipus d’activitat. 

 

 Entitats d’esports d’associació: Relació dels equips que faran ús de les instal·lacions 
esportives, diferenciant categories, nivell, gènere i edats. 

 

 Entitats d’esports individuals: Relació dels grups que faran ús de les instal·lacions 
esportives municipals diferenciant categories, nivell, gènere i edats. 

 

 Presentar còpia de les assegurances que decreti la llei en vigor vigents, destacant les 
assegurances de responsabilitat civil (amb cobertura suficient, d’acord amb la 
normativa aplicable) i l’assegurança d'accidents medico-esportiva per tots els 
participants usuaris de la instal·lació.   
 

 En els casos que s’hagi realitzat activitat la temporada 2021-2022, cal adjuntar la 
distribució horària setmanal dels entrenaments per equips/grups i categories.  

 
3.2. Altres entitats: 
 

 El full de sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives per a la temporada 2022-2023 de 
cadascuna de les instal·lacions demanades, degudament omplert i respectant els 
horaris assenyalats per a cada tipus d’activitat. 

 

 Explicació de l’activitat que es portarà a terme, fent constar edat, gènere i número de 
participants. 

 

 Presentar còpia de les assegurances que decreti la llei en vigor vigents, destacant les 
assegurances de responsabilitat civil (amb cobertura suficient, d’acord amb la 
normativa aplicable) i l’assegurança d'accidents medico-esportiva per tots els 
participants usuaris de la instal·lació.   
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