Normativa de cessió de material sostenible
del CRAJ
El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona disposa de diversos tipus de
material sostenible per cedir a les entitats o grups de joves que ho puguin necessitar per dur a terme
les seves activitats.
Procés de sol·licitud de reserva de material
Per tal de sol·licitar la reserva de material, caldrà seguir les següents passes:
1. Accedir al formulari habilitat a la part de baix de la secció «Materials del CRAJ» de la plana web
del CRAJ, emplenar-lo amb les dades requerides i clicar a «Enviar». També es pot trucar al telèfon
93 265 52 17 o fer la sol·licitud de forma presencial a l'oficina del CRAJ (1era planta de l'Espai
Jove la Fontana).
2. L'equip tècnic del CRAJ respondrà la sol·licitud confirmant, o no, la disponibilitat del material i
requerint les dades addicionals que siguin necessàries per seguir amb la reserva.
3. En la sol·licitud omplerta per a la cessió del material es fixarà una data de recollida i una de
retorn, i per tant, els dies que l'entitat tindrà reservat el material. L’entitat o grup de joves es
compromet a tornar el material en la data de retorn indicada en la sol·licitud.
4. El CRAJ lliurarà, ja sigui en mà o mitjançant correu electrònic, el document on es detalla el
dipòsit que ha de deixar l'entitat i la «Normativa de cessió de recursos sostenibles del CRAJ».
5. L’entitat o grup de joves deixarà al CRAJ un dipòsit variable depenent del nombre de materials
sol·licitats i que s'especifica en el quadre de més avall.
6. En el moment de la recollida del material, la persona responsable de l’entitat sol·licitant haurà
d'omplir amb les seves dades el document «Cessió de material sostenible», també haurà de signar el
compromís de retornar el material en les mateixes condicions que li ha estat lliurat i conforme ha
llegit i accepta la «Normativa de cessió de material sostenible del CRAJ».
7. L’entitat o grup de joves haurà de tornar tot el material que se li ha cedit en bon estat i a la data
acordada. En cas que algun del material es perdi o sigui malmès, haurà de pagar un preu per aquest
material perdut o trencat (especificat també en el quadre de més avall).
Condicions d’ús
➢ El material sol·licitat es podrà passar a recollir al CRAJ, al primer pis de l'Espai Jove La
Fontana (C/Gran de Gràcia 190-192). L'horari de recollida i retorn de materials del CRAJ és
de dilluns a divendres de 10h a 14:30h i de 16h a 20:30h. No obrim en caps de setmana!

L'horari d'atenció del CRAJ no és el mateix que l'horari d'obertura de l'equipament on es
troba ubicat, l'Espai Jove la Fontana. Si l'entitat sol·licitant arriba a l'Espai Jove la Fontana
per recollir o retornar un material i es troba l'equipament tancat, cal avisar trucant al 93 265
52 17 i una persona de l'equip del CRAJ els obrirà la porta.
➢ En cas que la reserva sigui per utilitzar el material un dissabte, diumenge o qualsevol dia
festiu (dies en que el CRAJ roman tancat) caldrà que l'entitat sol·licitant es planifiqui per
poder venir a recollir el material el primer dia laborable previ (que acostuma a caure en
divendres) i per poder-lo retornar el primer dia laborable següent (que acostuma a ser
dilluns).
➢ L’entitat o grup de joves es compromet a seguir el procés de neteja del material correctament
a fi de poder retornar-lo d’una forma adequada. La neteja s’ha de fer tant abans de l'ús del
material com després. El material s'ha de retornar net i sec.
➢ En cas que hi hagi alguna anomalia en el material cedit i l’entitat o grup de joves no se’n
faci càrrec, el CRAJ es reservarà el dret a no tornar el dipòsit inicial per solucionar el
problema i a valorar la prestació de nous serveis i recursos a l'entitat.

A continuació, es detalla el dipòsit que s'ha de deixar segons el nombre d'unitats i material, així com
l'import a pagar en cas que el material no es retornin o es torni malmès.
Gerres
Dipòsit segons unitats

Preu de les gerres malmeses o perdudes

0-25 gerres

5€

25-50 gerres

10€

Més de 50

15€

En cas que es perdin o siguin malmeses, l'entitat
haurà de pagar 2 euros per gerra.

Gots
Dipòsit segons unitats

Preu dels gots malmesos o perduts

0-99 gots

5€

100-299 gots

12€

300-399 gots

24€

Més de 399

50€

En cas que es perdin o siguin malmesos, l'entitat
haurà de pagar 1 euro per got.

Plats
Dipòsit segons unitats

Preu dels plats malmesos o perduts

0-50 plats

5€

50-100 plats

10€

100-150 plats

15€

150-200 plats

20€

En cas que es perdin o siguin malmesos, l'entitat
haurà de pagar 2'80 euros per plat.

Coberts
Dipòsit segons unitats

Preu dels coberts malmesos o perduts

0-50 coberts

3€

50-100 coberts

5€

100-150 coberts

7€

150-200 coberts

10€

En cas que es perdin o siguin malmesos, l'entitat
haurà de pagar 0’30 euros per cobert.

Cadires
Dipòsit segons unitats
0-28 cadires

Preu de les cadires malmeses o perdudes
1€/unitat

En cas que es perdin o siguin malmesos, l'entitat
haurà de pagar 5 euros per cadira.

Paelles i cremadors
Dipòsit segons unitats

Preu de les paelles i cremadors malmesos o
perduts

1 cremador

25€

1 paella petita

15€

1 paella gran

35€

En cas que es perdi o sigui malmès algun dels
materials, l'entitat haurà de fer-se càrrec de la
reposició del material o del pagament de l'import
equivalent.

Qualsevol canvi o qüestió s’ha d’acordar amb l'informador/a o la coordinació del Centre de
Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona.

