NÚMERO

TIPUS RECURS

1

CARTELLS DE
RECOLLIDA
SELECTIVA

2

3

4

5

CARTELLS DE
RECOLLIDA
SELECTIVA

GOTS
REUTILITZABLES

GOTS
REUTILITZABLES

GOTS
REUTILITZABLES

Quantitat

De qui és el
recurs

Online en pdf

-

AULA AMBIENTAL
SAGRADA
FAMÍLIA

Impresos i
plastificats

2 d’envasos i
llaunes, 2 de
paper i
cartró, 2 de
vidre, 2 de
rebuig i 4
d’orgànic

Descripció

Gots de 30cl de
diversos colors i
dibuixos

Gots 30cl de
diversos colors

Gots 30cl de
diversos colors

CRAJ

1822

ENCARA EN
ACCIÓ

200

ESPAI 210 COORDINADORA
SAGRADA
FAMÍLIA

130

LA FÀBRICA DEL
SOL

Qui en pot
fer ús

Contacte

Condicions del préstec

Tothom

Aula Ambiental Sagrada
Família:
Descarregar de la web: http://aulambiental.org/wpinfo@aulambiental.org,
content/uploads/2018/07/Cartells-recollida-selectiva.pdf
934350547, C/Lepant, 281.

Entitats

Centre de Recursos per a
les Associacions Juvenils de S’ha de tornar el material en les mateixes condicions com
Barcelona (CRAJ) a l'Espai
s’ha deixat. El material sol·licitat es podrà passar a
Jove La Fontana:
recollir per l’Espai Jove La Fontana, durant l’horari
craj@crajbcn.cat /
d’obertura del CRAJ i s’haurà de retornar abans de les 21
info@crajbcn.cat, 93 265
hores del dia de finalització de la reserva.
52 17, C/Gran de Gràcia,
https://crajbcn.cat/cessio-de-material-sostenible/
190-192.

Entitats

S’han de tornar tots els gots nets, secs i a les caixes
facilitades. Per cada got no retornat s'hauran d'abonar
Encara en acció:
0,35€ i per cada got retornat brut, 0,15€. L'entitat es fa
encaraenaccio@gmail.com,
responsable del transport, manteniment i ús adequat del
C/Consell de Cent, 77.
material. Cal deixar un dipòsit de cessió.
https://encaraenaccio.wordpress.com/

Entitats

Associació Xarxa Dos Deu:
espai210@gmail.com,
932653645, C/Padilla, 210.

Entitats

La Fàbrica del Sol:
lafabricadelsol@bcn.cat,
932 564 430, Pg/Salvat
Papasseit, 1.

Retornar tots els gots nets i en bon estat. L’entitat o
persona física es fa responsable del transport,
manteniment i ús adequat del material, així com de la
seva reparació o reposició en cas de dany o pèrdua.
http://espai210.avvsagradafamilia.net/
Per a la cessió del material es requereix entregar una
fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. La recollida i
el lliurament del material es fan a La Fàbrica del Sol.
L’entitat o persona física es fa responsable del transport,
manteniment i ús adequat del material, així com de la
seva reparació o reposició si fos necessari. El procés de
neteja de gots s’ha de fer tant abans d’utilitzar-los com
després.
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/c
essio-despais-i-prestec-de-materials/materials-en-prestec
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6

7

8

9

TIPUS RECURS

GOTS
REUTILITZABLES

GOTS
REUTILITZABLES

GOTS
REUTILITZABLES
PETITS

GERRES

Descripció

Gots 30cl de
diversos colors

Gots 30cl

Gots 24cl

Gerres de plàstic

Quantitat

600

150

De qui és el
recurs

CRAJ

AULA AMBIENTAL
SAGRADA
FAMÍLIA

200

AULA AMBIENTAL
SAGRADA
FAMÍLIA

8

ESPAI 210 COORDINADORA
SAGRADA
FAMÍLIA

Qui en pot
fer ús

Contacte

Condicions del préstec

Entitats

Centre de Recursos per a
les Associacions Juvenils de
Barcelona (CRAJ) a l'Espai
Jove La Fontana:
craj@crajbcn.cat /
info@crajbcn.cat, 93 265
52 17, C/Gran de Gràcia,
190-192.

S’ha de tornar el material en les mateixes condicions com
s’ha deixat. Si no és així, l’entitat que l’ha utilitzat es farà
càrrec de la reparació o substitució del material en
qüestió. El material sol·licitat es podrà passar a recollir
per l’Espai Jove La Fontana, durant l’horari d’obertura del
CRAJ i s’haurà de retornar abans de les 21 hores del dia
de finalització de la reserva. Cal deixar un dipòsit de
cessió. https://crajbcn.cat/cessio-de-material-sostenible/

Entitats del
Districte de
l’Eixample

Entitats del
Districte de
l’Eixample

Entitats

Retornar tot el material net i en bon estat. Cal signar un
document conforme els gots es rentaran amb rentaplats
Aula Ambiental Sagrada
amb una temperatura mínima de 82º. L’entitat o persona
Família:
física es fa responsable del transport, manteniment i ús
info@aulambiental.org,
adequat del material, així com de la seva reparació o
934350547, C/Lepant, 281.
reposició, en cas de pèrdua o dany.
http://aulambiental.org/

Aula Ambiental Sagrada
Família:
info@aulambiental.org,
934350547, C/Lepant, 281.

Associació Xarxa Dos Deu:
espai210@gmail.com,
932653645, C/Padilla, 210.

Retornar tot el material net i en bon estat. L’entitat o
persona física es fa responsable del transport,
manteniment i ús adequat del material, així com de la
seva reparació o reposició, en cas de pèrdua o dany.
http://aulambiental.org/

Retornar tots els gots nets i en bon estat. L’entitat o
persona física es fa responsable del transport,
manteniment i ús adequat del material, així com de la
seva reparació o reposició en cas de dany o pèrdua.
http://espai210.avvsagradafamilia.net/
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11

12

13

14

TIPUS RECURS

GERRES

COPES DE CAVA

Descripció

Gerres de plàstic

Copes de vidre

RENTAGOTS

Rentagots
industrial

COBERTS

Forquilles,
ganivets i
culleres soperes
metàl·lics

VAIXELLA
REUTILITZABLE

Plats i coberts

Quantitat

De qui és el
recurs

Qui en pot
fer ús

Contacte

Condicions del préstec
S’ha de tornar el material en les mateixes condicions com
s’ha deixat. Si no és així, l’entitat que l’ha utilitzat es farà
càrrec de la reparació o substitució del material en
qüestió. El material sol·licitat es podrà passar a recollir
per l’Espai Jove La Fontana, durant l’horari d’obertura del
CRAJ i s’haurà de retornar abans de les 21 hores del dia
de finalització de la reserva. Cal deixar un dipòsit de
cessió. https://crajbcn.cat/cessio-de-material-sostenible/

50

CRAJ

Entitats

Centre de Recursos per a
les Associacions Juvenils de
Barcelona (CRAJ) a l'Espai
Jove La Fontana:
craj@crajbcn.cat /
info@crajbcn.cat, 93 265
52 17, C/Gran de Gràcia,
190-192.

115

AULA AMBIENTAL
SAGRADA
FAMÍLIA

Entitats del
Districte de
l’Eixample

Aula Ambiental Sagrada
Família:
info@aulambiental.org,
934350547, C/Lepant, 281.

Retornar tot el material net i en bon estat. L’entitat o
persona física es fa responsable del transport,
manteniment i ús adequat del material, així com de la
seva reparació o reposició, en cas de pèrdua o dany.
http://aulambiental.org/

Entitats

Centre de Recursos per a
les Associacions Juvenils de
Barcelona (CRAJ) a l'Espai
Jove La Fontana:
craj@crajbcn.cat /
info@crajbcn.cat, 93 265
52 17, C/Gran de Gràcia,
190-192.

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.
https://crajbcn.cat/cessio-de-material-sostenible/

Entitats del
Districte de
l’Eixample

Aula Ambiental Sagrada
Família:
info@aulambiental.org,
934350547, C/Lepant, 281.

1

CRAJ

Diferent
AULA AMBIENTAL
depenent del
SAGRADA
cobert
FAMÍLIA

200 de cada
tipus

CRAJ

Entitats

Retornar tot el material net i en bon estat. L’entitat o
persona física es fa responsable del transport,
manteniment i ús adequat del material, així com de la
seva reparació o reposició, en cas de pèrdua o dany.
http://aulambiental.org/

S’ha de tornar el material en les mateixes condicions com
Centre de Recursos per a s’ha deixat. Si no és així, l’entitat que l’ha utilitzat es farà
les Associacions Juvenils de
càrrec de la reparació o substitució del material en
Barcelona (CRAJ) a l'Espai
qüestió. El material sol·licitat es podrà passar a recollir
Jove La Fontana:
per l’Espai Jove La Fontana, durant l’horari d’obertura del
craj@crajbcn.cat /
CRAJ i s’haurà de retornar abans de les 21 hores del dia
info@crajbcn.cat, 93 265
de finalització de la reserva. Cal deixar un dipòsit de
52 17, C/Gran de Gràcia,
cessió.
190-192.
https://crajbcn.cat/cessio-de-material-sostenible/
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TIPUS RECURS

Descripció

Quantitat

Gots PLA beguda
freda, gots ondys
Diferent
cafè i beguda
depenent del
calenta, plats,
tiups de
forquilles i
vaixella
culleretes

De qui és el
recurs

15

VAIXELLA
COMPOSTABLE

16

Plats de diferents
tipus, tasses de
cafè, forquilles,
Diferent
VAIXELLA I
AJUNTAMENT DE
ganivets,
depenent del
PARAMENT
BARCELONA
culleres,
tipus de
REUTILITZABLES
(FEMAREC)
culleretes,
vaixella
porrons, fonts
ovalades i gerres

17

18

MATERIAL DE
CUINA

PAELLES

ENCARA EN
ACCIÓ

Cassoles, olles
amb tapa i altres
Diferent
AULA AMBIENTAL
estris de cuina depenent del
SAGRADA
(aptes per la
material
FAMÍLIA
cuina solar)

De 20 racions,
50 racions i 120
racions

1 paella de
cada mida

CRAJ

Qui en pot
fer ús

Contacte

Condicions del préstec

Entitats i
privats

Encara en acció;¡:
encaraenaccio@gmail.com,
C/Consell de Cent, 77.

No es retornen, a l'acabar el seu ús s'han de depositar al
contenidor de selectiva orgànica (marró). L’entitat o
persona física es fan responsable del transport i
reciclatge correcte després del seu ús.
https://encaraenaccio.wordpress.com/

Entitats

Retornar tot el material en bon estat. No cal netejar-lo,
només retirar-ne les restes de menjar. L’entitat o
persona física es fa responsable del transport,
Femarec:
manteniment i ús adequat del material. Cal deixar un
vaixella@femarec.cat, 93
dipòsit de cessió. En cas de pèrdua o dany, el cost de les
303 65 00, C/Maresme, 59.
peces es descomptaran del dipòsit.
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/d
efault/files/Vaixella_Reutilizable_Informacio_Prestec.pdf

Entitats del
Districte de
l’Eixample

Aula Ambiental Sagrada
Família:
info@aulambiental.org,
934350547, C/Lepant, 281.

Entitats

Centre de Recursos per a
les Associacions Juvenils de
Barcelona (CRAJ) a l'Espai
Jove La Fontana:
craj@crajbcn.cat /
info@crajbcn.cat, 93 265
52 17, C/Gran de Gràcia,
190-192.

Retornar tot el material net i en bon estat. L’entitat o
persona física es fa responsable del transport,
manteniment i ús adequat del material, així com de la
seva reparació o reposició, en cas de pèrdua o dany.
http://aulambiental.org/

S’ha de tornar el material en les mateixes condicions com
s’ha deixat. Si no és així, l’entitat que l’ha utilitzat es farà
càrrec de la reparació o substitució del material en
qüestió. El material sol·licitat es podrà passar a recollir
per l’Espai Jove La Fontana, durant l’horari d’obertura del
CRAJ i s’haurà de retornar abans de les 21 hores del dia
de finalització de la reserva. Cal deixar un dipòsit de
cessió. https://crajbcn.cat/cessio-de-material-sostenible/
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19

20

21

TIPUS RECURS

Descripció

CREMADORS

De 3 anelles (70
cm)

CUINA SOLAR

Cuina solar
parabòlica

CUINA SOLAR

Cuina solar
parabòlica

Quantitat

De qui és el
recurs

Qui en pot
fer ús

Contacte

Condicions del préstec

S’ha de tornar el material en les mateixes condicions com
s’ha deixat. Si no és així, l’entitat que l’ha utilitzat es farà
càrrec de la reparació o substitució del material en
qüestió. El material sol·licitat es podrà passar a recollir
per l’Espai Jove La Fontana, durant l’horari d’obertura del
CRAJ i s’haurà de retornar abans de les 21 hores del dia
de finalització de la reserva. Cal deixar un dipòsit de
cessió. https://crajbcn.cat/cessio-de-material-sostenible/

2

CRAJ

Entitats

Centre de Recursos per a
les Associacions Juvenils de
Barcelona (CRAJ) a l'Espai
Jove La Fontana:
craj@crajbcn.cat /
info@crajbcn.cat, 93 265
52 17, C/Gran de Gràcia,
190-192.

1

AULA AMBIENTAL
SAGRADA
FAMÍLIA

Entitats del
Districte de
l’Eixample

Aula Ambiental Sagrada
Família:
info@aulambiental.org,
934350547, C/Lepant, 281.

Retornar neta i en bon estat. L’entitat o persona física es
fa responsable del transport, manteniment i ús adequat
del material, així com de la seva reparació o reposició en
cas de pèrdua o dany. http://aulambiental.org/

La Fàbrica del Sol:
lafabricadelsol@bcn.cat,
932 564 430, Pg/Salvat
Papasseit, 1.

Per a la cessió del material es requereix entregar una
fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. La recollida i
el lliurament del material es fan a La Fàbrica del Sol.
L’entitat o persona física es fan responsable del
transport, manteniment i ús adequat del material, així
com de la seva reparació o reposició si fos necessari (amb
previ avís al personal de La Fàbrica del Sol).
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripci
ons/cessio-despais-i-prestec-de-materials/materials-enprestec

1

LA FÀBRICA DEL
SOL

Entitats

NÚMERO

22

23

TIPUS RECURS

CUINA SOLAR

FORN SOLAR

Descripció

Cuina solar
parabòlica

Forn solar

Quantitat

1

1

De qui és el
recurs

AULA AMBIENTAL
BOSC TURULL

LA FÀBRICA DEL
SOL

Qui en pot
fer ús

Entitats,
col·lectius i
escoles.

Entitats

Contacte

Condicions del préstec

Per a la cessió del material es requereix entregar una
fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i cal entregar
un dipòsit de cessió. La recollida i el lliurament del
material es fan a l'Aula Ambiental Bosc Turull, dins de
l'horari d'atenció al públic establert. L’entitat o persona
Aula Ambiental Bosc Turull:
física es fan responsable del transport, manteniment i ús
aula@boscturull.cat,
adequat del material, així com de la seva reparació o
932133945, Pg/Turull, 2.
reposició si fos necessari, amb acord previ amb l'equip
tècnic de l'equipament.
http://www.boscturull.cat/index.php/2015-03-09-14-2155

La Fàbrica del Sol:
lafabricadelsol@bcn.cat,
932 564 430, Pg/Salvat
Papasseit, 1.

Per a la cessió del material es requereix entregar una
fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. La recollida i
el lliurament del material es fan a La Fàbrica del Sol.
L’entitat o persona física es fan responsable del
transport, manteniment i ús adequat del material, així
com de la seva reparació o reposició si fos necessari (amb
previ avís al personal de La Fàbrica del Sol).
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripci
ons/cessio-despais-i-prestec-de-materials/materials-enprestec

