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CATÀLEG PRÉSTEC DE MATERIAL 

A continuació es mostra el catàleg de material on les diferents entitats que pertanyen al CEEB 

podran sol·licitar, sempre sota la normativa que es mostra al final del document. 

 

El material dels diferents esports està agrupat per packs, determinant el màxim i el mínim segons 

la modalitat: 

 

MODALITAT PACK 

Bàdminton 
1 xarxa 

22 raquetes 
11 volants 

Beisbol 

1 bat 
3 pilotes 

1 joc de bases 
1 bossa niló 

Curses d’orientació (primària o 
secundària) 

10 fites 
10 pinces 

Esgrima 
10 espadetos 

10 cascs 

Futbol flag - Rugbi 
2 pilotes mini 

12 cinturons futbol flag 

Goalball 
1 pilota 
6 antifaç 

Handbol 
10 pilotes 

1 bossa portapilotes 

Hoquei Sala/Línia 
12 estics de plàstic 

1 pilota 
1 disc 

Kinball 1 pilota kinball* 

Korfbal 
2 cistelles 
2 pilotes 
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Lacrosse 
10 pals 
2 pilotes 

Mini Futbol 5 
2 Porteries 2x1m. 

2 pilotes de mini F5 

Shootbal 4 pilotes shootball 

Skate 10 skates 

Slackline 2 cintes 

Spiribol 
4 spiribols 

10 raquetes 

Tchoukball 
2 porteries 

2 pilotes (handbol) 

Ultimate frisbee 
10 frisbees (5 de plàstic + 5 

d’escuma) 
2 porteries 

 

*Per aquest material s’haurà de deixar un dipòsit de ............. 

 

Normativa bàsica 

- El material s’haurà de retornar en el mateix estat en el qual es va agafar. El fet de produir-se un mal 
ús o trencar-ho l’entitat haurà de liquidar la quantitat econòmica que suposi retornar aquest material al 

catàleg de sol·licitud de préstec. 
 

- La durada màxima de la disposició de material és de 14 dies (2 setmanes). En cas de voler més temps 
caldrà consultar-ho amb els tècnics del CEEB. 

 

- Per fer la sol·licitud haureu d’omplir el full que està en el següent enllaç web: 

http://www.elconsell.cat/elconsell/ceeb/menu-documentacio/impresos-16-17 

 

 

 

http://www.elconsell.cat/elconsell/ceeb/menu-documentacio/impresos-16-17
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SOL·LICITUD DE PRÉSTEC DE MATERIAL 

Nom centre o entitat       

Adreça (població)       

Persona responsable       

Telèfon       

email       

Material sol·licitat 

(quantitat màxima 
segons els packs del 
catàleg penjat a la 
web) 

      

 

 

 

 

 

 

 

Data recollida       

Data retorn       

Responsabilitat, l’entitat a la que represento, es fa responsable de mantenir en perfectes condicions 

d’ús i manteniment el material relacionat, obligant-se a pagar quantes reparacions fossin necessàries que 

puguin resultar de qualsevol desprofit o desperfecte que pugui produir-se al material pel seu ús o en el 

transport mateix. Si el desperfecte fos tan greu que fes impossible la seva reparació, l’entitat esmentada 

es compromet a reposar el material malmès per un altre d’igual qualitat i marca. 

La recollida i retorn del material va a càrrec de l’entitat que fa la demanda. 

El material es presta amb un màxim de 15 dies. En cas de voler una pròrroga del préstec 

s’haurà de consultar amb els tècnics del CEEB. 

 

Cal signar el document el dia de recollida i retorn. 

 DATA HORA SIGNATURA 

Recollida    

Retorn    

 

        Enviar a promocio@elconsell.cat 

 

 

 

   Segell d’entrada al CEEB 

 

mailto:promocio@elconsell.cat

