
 

SOL.LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL 

DADES DEL SOL.LICITANT 

NOM __________________________________________________________________ 

ADREÇA _______________________________________________________________ 

POBLACIÓ ________________________________________ C.P. __________________ 

TELÈFON ______________________________ E-mail___________________________ 

NIF/DNI _________________________________________ 

PERSONA DE CONTACTE ___________________________ TELÈFON _______________ 

DADES DE L’ACTIVITAT 

NOM DE L’ACTE _________________________________________________________ 

LLOC DE L’ACTE _________________________________________________________ 

DATES DE L’ACTE ________________________________________________________ 

DADES I DATES DEL MATERIAL SOL.LICITAT 

CARPA GUSTUM + COMPLEMENTS MUNTATGE // NÚM. D’UNITATS________________ 

DATA DE RECOLLIDA DE MATERIAL __________________________________________ 

DATA DE RETORN DE MATERIAL ____________________________________________ 

Caldrà recollir i retornar el material durant l’horari d’atenció al públic de la Piscifactoria. 

Veure condicions d’ús del material sol·licitat a l’altra cara del full. 

He llegit i accepto les condicions de la cessió: 

  Signatura    Data 

 

 

A omplir pel Consorci Leader Pirineu Occidental 

SÍ AUTORITZO 

 NO AUTORITZO 

 

 
 

 

 

 



CONDICIONS DE CESSIÓ DE MATERIAL: 

1. Podran fer ús material de cooperació catalana del projecte “Gustum” i de propietat del  

Consorci Leader Pirineu Occidental aquelles empreses, autònoms o entitats privades 

dedicades a la producció o promoció de producte agroalimentari local, i/o artesanal dels 

Pallars, (en aquest ordre de preferència segons disponibilitat del material) i ens públics de la 

comarca, sempre que els seus objectius no contradiguin la filosofia del projecte “Gustum” i 

que les seves activitats siguin compatibles amb l’equipament sol.licitat. L’ordre de reserva de 

les 10 carpes es farà segons la data de rebuda de les sol.licituds presentades. 

 
2. La petició d’ús del material al Consorci Leader Pirineu Occidental s’haurà de fer per escrit 

telemàticament adreçat a info@leaderpirineuoccidental.cat o bé presencialment a l’Oficina 

Comarcal d’Agricultura de El Pont de Suert, a l’atenció del tècnic Leader, mitjançant aquest 

model degudament complimentat, i com a mínim 10 dies abans de la data de recollida de 

material. El Consorci Leader Pirineu Occidental podrà demanar l’ampliació de la informació 

aportada en el cas que ho consideri necessari. 

 

3. Per a l’autorització de recollida del material caldrà fer l’entrega en efectiu de 50 € de fiança 

per cada carpa sol·licitada al tècnic del Consorci Leader Pirineu Occidental. Aquesta quantitat 

es retornarà quan es faci efectiva la devolució del material, o bé la podeu deixar en dipòsit si 

preveieu ser usuaris habituals d’aquest servei. Aquest dipòsit en cap cas eximeix d’haver de 

retornar el material cada vegada i a la data convinguda. 

 

4. En cas d’haver patit alguna incidència amb l’ús del material o retard en el retorn, caldrà 

comunicar-ho al tècnic abans de recollir la fiança per a poder comprovar el material i avaluar 

els danys ocasionats. 

 

5. El Consorci Leader Pirineu Occidental revisarà periòdicament l’estat dels materials i es 

reserva el dret d’anul.lar aquest servei en qualsevol moment, si el resultat de la revisió no és 

prou satisfactori. Per tant, el mal ús d’un sol usuari pot condicionar el futur ús de la resta 

d’interessats. 

 

6. L’usuari que gaudeixi d’una cessió, s’obligarà a: 

 

- Fer-se responsable del bon ús del material que se li ha cedit. 

- Fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge del material, amb la supervisió del tècnic del 

Consorci Leader Pirineu Occidental per a la seva revisió, sempre que aquest ho consideri 

necessari. 

- Fer-se càrrec de les despeses de reparació de material, si aquest ha resultat afectat durant 

el seu ús. 

- En cas que es confirmin danys, s’avaluarà el cost de reparació i aquest es descomptarà de 

l’import de la fiança; en cas que aquesta fos insuficient, l’usuari haurà d’abandonar la 

diferència fins a cobrir el cost total de la reparació o reposició del material. 

 

7. De l’acompliment de les anteriors obligacions així com dels danys produïts, l’usuari en 

respondrà econòmicament. 

 

8. El Consorci Leader Pirineu Occidental pot revocar l’autorització o qualsevol usuari que no sigui 

respectuós amb el material cedit, sense cap dret a la devolució de les quantitats prèviament 

abonades. 

 

mailto:info@leaderpirineuoccidental.cat

