
SOL·LICITUD del SERVEI de PRÉSTEC de la MÀQUINA de XAPES i de VENDA de XAPES

Preus públics del préstec i de la venda de xapes  

 

preu per setmana 

(unitat o fracció)
Entitats sense ànim de lucre 15,00 €               

Altres persones jurídiques 30,00 €               

Persones físiques 30,00 €               

Nota: aquests preus públics estan aprovats per la Junta de Govern Local (31 de juliol de 2008)

Dades del sol·licitant del servei

Nom i cognoms del sol·licitant:

DNI del sol·licitant:

Mòbil o telèfon:

Correu e-:

Entitat sol·licitant:

NIF de l'entitat:

Població:

Data de sol·licitud:

Data de recollida de la màquina:

Data de retorn de la màquina:

Documentació que cal aportar: Fotocòpia del DNI

Demanda del servei

preu per setmana 

(unitat o fracció)

Lloguer de la 

màquina de xapes

Tipus de sol·licitant del servei Lloguer de la 

màquina de xapes
Nombre de 

setmanes de 

lloguer de la 

màquina

Tipus de sol·licitant del servei

 



Entitats sense ànim de lucre 15,00 €               0

Altres persones jurídiques 30,00 €               

Persones físiques 30,00 €               

Subtotals -  €           

IMPORT TOTAL -  €                 

Indicacions tècniques per tramitar la demanda del servei de préstec de la màquina de xapes i de la venda de xapes

Per a més informació:

7. Desperfectes ocasionats: si una entitat o persona té en préstec la màquina i, per accident o mal ús de la màquina o dels motllos de xapes, aquesta s'espatllés,

té tota la responsabilitat sobre el material cedit i haurà d'assumir el cost de la reparació o de la reposició de la peça feta malbé.

1. Com es sol·licita el servei: el servei de préstec de la màquina i de la venda de xapes es gestiona des de l'ESPAI JOVE D'ALELLA. L'entitat o persona que vulgui

demanar aquest servei ha de parlar amb la responsable de l'ESPAI JOVE per saber la disponibilitat de la màquina, emplenar i fer arribar aquesta sol·licitud i seguir

els passos detallats a continuació.  

2. Forma de pagament: un cop rebeu la confirmació de que la vostra demanda de servei ha estat acceptada, hareu de fer el pagament del cost total del servei.

Podeu passar per l'Espai Jove i fer el Pagament amb targeta de dèbit o crèdit, el mateix dia que vingueu a recollir la màquina. No s'accepten diners en efectiu. 

3. Justificació de pagament: un cop hagueu retornat la màquina podrem demanar al departament de Tresoreria de l'Ajuntament d'Alella que emeti una carta de

pagament (rebut), perquè l'entitat o persona que ha demanat el servei de xapes disposi d'un justificant del pagament que ha efectuat. Aquest document us el

lliurarem el dia que retorneu la màquina de xapes. 

4. Temps de préstec de la màquina: el preu de lloguer de la màquina de xapes és fix i abasta una durada d'una setmana (7 dies), si l'entitat o persona que la

lloga vol tenir-la més temps ho ha de demanar prèviament i haurà de pagar el cost que representi (el nombre de setmanes que sigui) 

6. Recollida i retorn de la màquina: l'entitat o persona que demani el servei de la màquina de xapes té l'obligació de recollir i de retornar la màquina en el

temps convingut amb la responsable de l'ESPAI JOVE D'ALELLA. La responsable de L'ESPAI JOVE D'ALELLA comprovarà que la màquina i els motllos estan en bones

condicions cada cop que li retornin el material. 



Espai Jove d'Alella, Antigues Escoles Fabra

Av, Ferran Fabra 1  08328 ALELLA

Telèfon: 93 540 72 45 Correu e-: alellajove@alella.cat

Horaris: Matins: dimarts i dijous de 10 a 14 . Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20h


