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PROTOCOL CESSIÓ DE MATERIAL ESPORTIU DE LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS

La Junta de la Federació Catalana de Dards, en sessió ordinària de data 17 d’abril de 2020, va

aprovar un Protocol de Préstec de Material Esportiu,

ANTECEDENTS

La Federació Catalana de Dards té com a missió contribuir a la millora de la qualitat al servei dels
dards,  tot  cooperant  amb els  clubs  en  l'àmbit  de  les  activitats  esportives  i  vol  reafirmar  el  seu
compromís de divulgació dels dards posant al servei dels clubs els seus mitjans, amb la voluntat de
fer-los costat en allò que necessitin per enfortir i dinamitzar l'esport.

Amb l'objectiu de reforçar el suport i la col·laboració amb els clubs del seu territori, ofereix als clubs el
servei de préstec de material esportiu, per tal de contribuir a la dinamització d'activitats esportives.

Per tal de poder fer efectiva la col·laboració i  gaudir del servei de préstec de material  esportiu i
recreatiu,  que  de  forma gratuïta  es  posa  a  la  seva  disposició,  els  clubs  interessats  hauran  de
formalitzar la seva adhesió a aquest Protocol, mitjançant l'adopció del corresponent acord per l'òrgan
competent i donar-ne trasllat a la Federació Catalana de Dards per al seu coneixement i efecte.

En base a les consideracions adduïdes, la FCD ha elaborat aquest Protocol com a marc d'actuació i
relació amb els clubs per als anys vinents.

Per Acord adoptat per la Junta Directiva en sessió de data  17 d’abril de 2020, es va aprovar la
minuta del present Protocol General, que es regirà per les següents.

Protocol de Préstec de Material Esportiu de la Federació Catalana de Dards:

CLÀUSULES

1.- OBJECTE I ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL.

1.1.-Objecte.

És objecte del present Protocol General establir  les línies que regularan la col·laboració amb els
clubs per tal de poder gaudir del servei de préstec de material esportiu d'Esports de la FCD.
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1.2.- Adhesió al Protocol General.

1.2.1.- La FCD i els clubs adherits a aquest Protocol General reben la consideració de parts i es
consideren vinculats per aquest instrument.

1.2.2.-  Els clubs que  s'adhereixin  al  present  Protocol  General  hauran  d'adoptar  l'acord  pertinent
per la seva junta, en el qual hi constarà l'acceptació expressa de les condicions que hi figuren al
Protocol, i donar-ne trasllat a Federació Catalana de Dards

1.2.3.-  Amb  l'adhesió  a  aquest  Protocol  General,  de  mutu  acord  i  voluntàriament,  la FCD i
els clubs adherits estableixen una relació continuada de col·laboració,

2.- MATERIAL OBJECTE DE PRÉSTEC.

La FCD ofereix als clubs adherits  al  present  Protocol  General el  servei de préstec,  amb caràcter
gratuït, del material esportiu que es relaciona a la fulla de sol·licitud.

3.- COMPROMISOS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.

a) La Federació Catalana de Dards,

Un cop rebuda una petició de préstec de material esportiu efectuada per un club, es comprovarà la
seva adhesió al present Protocol, requisit previ i indispensable per ser beneficiari d'aquest servei, i
s'iniciaran els tràmits següents per tal de donar curs a la seva sol·licitud:

Acordar el préstec i posar a disposició del club sol·licitant el material esportiu i recreatiu sol·licitat.

Assessorar els clubs en relació al trasllat i a la utilització del material sol·licitat.

Facilitar  el  material  en les condicions  adequades per al  seu ús.  Degut  al  seu caràcter  itinerant,
aquest material es pot veure deteriorat pel seu ús continuat, la qual cosa pot comportar que en el
moment de disposar-ne sigui substituït per un altre de característiques anàlogues.

b) Del club adherit.

Efectuar la reserva del material per tal de garantir la seva disponibilitat.
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Recollir  el  material  cedit  en préstec del magatzem on es trobi dipositat,  l'adreça del qual li  serà
facilitada  per  la  FCD,  transportar-lo  al  lloc  designat  per  a  la  seva ubicació  i  retornar-lo,  un  cop
finalitzada l'activitat, en les mateixes condicions en les què es va cedir. El transport i els operaris
necessaris per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del material aniran a càrrec del sol·licitant.

Designar  un directiu  que faci  d'interlocutor/a amb la  FCD per  a qualsevol  qüestió  que es pugui
plantejar en relació al material prestat.

Assumir,  en la seva condició de sol·licitant,  la responsabilitat  civil  derivada tant  de l'ús, com del
transport del material cedit en préstec per a les activitats organitzades per ell.

Tenir cura del material cedit, així com de la seva reparació, cas que es produeixi un deteriorament
greu del mateix, assumint les despeses que se'n puguin derivar.

Assumir el cost real o de reposició del material cedit, cas de que es produís la pèrdua o el robatori
del  mateix  durant  el  període de préstec,  prèvia  comunicació  a  la  FCD,  que podrà facilitar-li  els
possibles  proveïdors  en funció  de les  característiques  concretes del  material  de què es tracti  o
procedir a l'adquisició de nou material, tot repercutint el seu cost al club.

Comunicar a la FCD qualsevol incidència que s'hagi produït en el període de cessió del material de
préstec.

Facilitar a la FCD la informació que li sigui sol·licitada amb l'objectiu d'avaluar el servei de préstec de
material.

Instal·lar el material en l'àmbit territorial de l'ens local sol·licitant.

Donar compliment a la normativa vigent en funció del lloc on s'instal·li el material cedit.

4.- FORMALITZACIÓ I EFECTIVITAT DEL PRÉSTEC

Un cop formalitzada l'adhesió al present Protocol, començarà la seva efectivitat, essent necessari
complimentar el formulari de sol·licitud del material esportiu cada cop que sigui necessari disposar-
ne, mitjançant el canal establert a tal efecte.

La FCD donarà curs a la sol·licitud i ho comunicarà al club sol·licitant.
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5.- FINANÇAMENT.

El servei de préstec té caràcter gratuït. No obstant això, totes les despeses de transport i personal
necessari  per  a  la  recollida,  instal·lació,  retirada  i  retorn  del  material,  aniran  a  càrrec  del
club beneficiari.

Tanmateix,  en el  seu cas, el  club beneficiari  assumeix les despeses derivades de la reparació o
reposició del material robat, extraviat o greument malmès.

6.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

D'acord  amb la  Llei  orgànica  15/1999,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades  de  caràcter
personal i la normativa que la desenvolupa, la FCD informa en aquest acte als clubs que s'adhereixin
al present Protocol de la incorporació de les dades personals necessàries per a la gestió i execució
dels documents derivats d'aquest protocol a un fitxer de la seva titularitat.

7.- VIGÈNCIA, MODIFICACIÓ, EXTINCIÓ DEL PROTOCOL I JURISDICCIÓ COMPETENT.

La vigència d'aquest protocol té caràcter indefinit.

El club adherit podrà revocar la seva adhesió al Protocol, comunicant-ho a la FCD amb una antelació
mínima d'una setmana respecte de la data en que es prevegi la seva efectivitat, i sempre que no hi
hagi  en  curs  un  servei  de  préstec  de  material.  En  qualsevol  cas,  la FCD podrà  resoldre
unilateralment  l'aplicació  d'aquest  Protocol  per  incompliment  per  part  del  club  de  les  clàusules,
condicions i compromisos continguts en el mateix.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment del present Protocol, seran
resoltes via de conciliació arbitral que correspongui, si així ho acorden les parts.

Barcelona, 17 d’abril de 2020

Federació Catalana de Dards

Federació Catalana de Dards -  núm. De Registre C.C.E. 6.324 de data 04.05.1990 NIF- G59327908


