
Espai Jove Casa Sagnier 
C/ Brusi, 61 
08006 Barcelona  
espaijove@casasagnier.net  
https://ajuntament.barcelona.cat/espai-jove-casa-sagnier 

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIALS Espai Jove Casa Sagnier 

Data i signatura Vist-i-plau del centre 

Barcelona, ______________________________ 

Dades del sol·licitant 

Persona o entitat__________________________________________________________________________________ 

DNI/NIE___________________ Adreça________________________________________________________________ 

Població_______________________________________________________________ CP_________________________ 

Telèfon______________________________ E-mail______________________________________________________ 

*Persona de contacte (si és diferent de la sol·licitant)______________________________________________________ 

DNI/NIE __________________ Telèfon________________________ E-mail____________________________________ 

Dades sobre l’activitat 

Tipus d’activitat _________________________________________________________________________________ 

Descripció ______________________________________________________________________________________ 

Acte obert al públic o intern?       

Dates del préstec 

Data de recollida 

Material sol·licitat 

Data de retorn Hora de recollida Hora de retorn 
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NORMATIVA DE CESSIÓ DE MATERIALS 
Espai Jove Casa Sagnier 

 
1. Els grups o entitats destinataris d’aquest servei són els següents: 

• Entitats juvenils, col·lectius i grups de joves. 

• Entitats no juvenils que realitzin alguna activitat dedicada al jovent. 

• Escoles, acadèmies o institucions educatives adreçades principalment a gent jove. 

2. Aquest servei no està disponible en els casos següents: 

• La sol·licitud la realitza un particular per desenvolupar activitats a títol individual. 

• La sol·licitud és realitzada per una empresa privada o similar. 

3. El sol·licitant es compromet a tornar el material cedit en el mateix estat que l’ha rebut i per tant, assumeix la 
responsabilitat del material i dels danys que pugui patir. Si el material és retornat amb algun defecte o avaria, 
l’entitat o grup sol·licitant es farà càrrec de la reparació. 

4. El sol·licitant i l’Espai Jove Casa Sagnier acordaran la data i horari d’entrega i de retorn del material. Si el material 
no és retornat el dia i hora convinguts, l’Espai Jove es pot reservar el dret de no cedir materials al sol·licitant en 
un futur. 

 

□ He llegit i accepto la normativa de cessió de materials 

 
 
Signatura 
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