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Ajuntament d’Argentona 

GUIA PER A SOL·LICITAR L’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

1.- Sol·licitar l’ús, mitjançant INSTÀNCIA GENERAL. Tramitar-ho telemàticament, seguint 

els següents passos: 

 

 

Entrar a la pàgina web de  

l’Ajuntament d’Argentona 

http://argentona.cat/, i  

clicar TRÀMITS I GESTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop entrem a TRÀMITS I GESTIONS,  

tornar a clicar TRÀMITS I GESTIONS 

 (el que està en el requadre) 

 

 

 

 

 

 

I clicar Instància General, es desplegarà Instància general (clicar de nou aquí), i després 

clicar a tramitar 
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A partir d’aquí, clicar al quadre dret: seleccionar mètode d’identificació, i després clicar 

accedir, i ja posteriorment seleccioneu el vostre certificat indicant els vostres codis 

d’accés. 

 

 

Posats els vostres codis, entrareu a la instància genèrica. On haurem d’omplir les dades 

sol·licitades. 

En l’apartat de sol·licito haureu de posar: ús d’instal·lacions esportives municipals.... 

(podeu especificar espai,...), per l’activitat... i les dates  .... 

Després haureu de clicar l’opció adjuntar-hi documents, en aquest apartat caldrà anar 

afegint tots els documents / models que us demanem (veure apartat 2.-). 

Un cop afegits aquests documents, haureu de clicar seleccionar documents a signar. 

Haureu de clicar TOTS els botons que surten al costat dret dels documents adjuntats        i 

després clicar firmar 

Un cop signat, tornareu a la instància genèrica, i podeu acabar d’omplir l’apartat de: 

Informació de la sol·licitud (sol·licitar la informació posterior, per mitjans electrònics i/o 

pel vostre compte de correu, i d’altres). 

Un cop tot omplert, haureu de clicar continuar, i tornareu a la instància genèrica, per fer-

ne un últim repàs, i si ho trobeu tot correcte, d’acord amb el que es sol·licita, haureu de 

clicar enviar Sol·licitud, i després us demanaran la signatura electrònica (els vostres 

codis), i ja tindreu tramitada la vostra sol·licitud. 

 

 

2.- ADJUNTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ (tota signada) 

 

a) Sol·licitud ÚS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (Entitats esportives inscrites al Registre 

Municipal d'Entitats Ciutadanes d'Argentona) 

Aquest document, està disponible a la web de l’Ajuntament d’Argentona: 

- Tràmits i gestions 

- Seu electrònica 

- Espais i materials municipals  
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o Ús d'espais municipals: Instal·lacions esportives 

 

- NOMÉS PER A ENTITATS REGISTRADES A ARGENTONA 

 Sol·licitud ús instal·lacions esportives per a ENTITATS 

REGISTRADES ARGENTONA.xlsx 

- PER LA RESTA D’ENTITATS 

 Sol·licitud ús instal·lacions esportives municipals.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DESTACAR !!!! 
 

LA SOL·LICITUD S’HA DE FER TELEMÀTICAMENT: 
1.- Fer la instància general, sol·licitant l’ús de les instal·lacions 

esportives municipals. 
2.- Adjuntar la documentació relacionada anteriorment, 
(cal signar tots els documents adjunts telemàticament) 

 
CALDRÀ OMPLIR TOTES LES CASELLES DELS DIFERENTS MODELS 
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