
NORMATIVA  
 

L'objectiu d'aquest programa és donar suport i col·laborar amb els centres d’ensenyament i els ajuntaments de 

la comarca de l'Anoia, facilitant material esportiu per a activitats i/o esdeveniments puntuals. 

  

CONDICIONS DEL SOL·LICITANT 
 

Cal complir els tres requisits següents: 

1.- Qualsevol centre d’ensenyament o ajuntament de la comarca de l'Anoia.  

2.- L’activitat ha de ser esportiva. 

3.- L’activitat esportiva ha de tenir lloc a la comarca de l’Anoia. 

 

Si no es compleix algun d’aquests 3 requisits, cal acollir-se a l’opció B del punt “Cost econòmic”. 

  

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD, RECOLLIDA I DEVOLUCIÓ 
 

- Trucar al 93 805 42 10 / 620 274 017 (David Roda) per conèixer la disponibilitat del mateix i, si està disponible, 

reservar-ho. 

- Un cop s’hagi confirmat la disponibilitat del material i les dates de recollida i devolució, es procedirà a omplir 

la fitxa de sol·licitud (disponible a la web www.ceanoia.cat) i enviar-la a l’adreça electrònica 

david@ceanoia.cat, o presentar el full al recollir el material. 

-  En la recollida del material es signarà el document on hi figura l’acceptació de la normativa vigent. 

  

RESPONSABILITATS DEL SOL·LICITANT 

 

- Cal que en l'activitat on utilitzareu el material de préstec gaudeixi d'organització i control, amb un/a 

responsable d'aquesta activitat. 

- Qualsevol desperfecte del material produït per la seva utilització anirà a càrrec del/la sol·licitant. 

- Al retornar el material, s'haurà d'informar del seu estat, per fer les reparacions, si s'escau, necessàries. 

- El material de préstec es cedirà segons disponibilitat. 

 

TRANSPORT 

 

- El transport i el personal necessari per la recollida, instal·lació, retirada i retorn del material de préstec anirà 

sempre a càrrec del sol·licitant. 

 

COST ECONÒMIC 
 

-  Opció A: Per als ajuntaments i centres d’ensenyament que compleixin les “Condicions del sol·licitant”: 

-   El material de préstec és gratuït.  

-  L’entitat es fa càrrec del transport i dels possibles desperfectes i/o pèrdues del material 

cedit. 

- Opció B: Per a qualsevol altra entitat, ajuntaments i centres d’ensenyament que no compleixin les “Condicions 

del sol·licitant”: 

  -   El material de préstec és gratuït. 

  -   Cal fer un dipòsit de 100,00€ (a retornar un cop comprovat l’estat del material cedit). 

-  L’entitat es fa càrrec del transport i dels possibles desperfectes i/o pèrdues del material 

cedit. 

-  Si el material no es retorna a la data fixada, s’aplicarà una penalització de 5,00€/dia. 

 

SERVEI ADDICIONAL 
 

-  Recollida i devolució del material per part del Consell Esportiu  60,00€ 


