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I. Normes generals 
   
 Aquest Reglament té per objectiu recollir les normes de convivència i ús de

municipal de juventut de Terrassa , per a que 
siguin de directe i clar coneixement per a totes les persones usuaries dels seus servies i instal·lacions 
durant en la seva estada i/o desenvolupament de les activitats autoritzades. 
 

  
 
L

 
 

II. Persones usuàries  
 
Tenen  
 

 Persones individuals 
 Grups de persones  
 Associacions 
 Empreses 
 Grups escolars 

 
I les entitats, 
corresponent reserva i aquesta hagi estat confirmada i autoritzada per a les dates i espais 

 
 
III.  

 
  

  
 Dilluns i dimarts tancat  

  
  

 
 De dimecres a diumenge, de 10:00 a 12:00 i de 15:00 a 18:00 

 
horari del servei de menjador és:  
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 Esmorzar, de 8:00 a 9:30h  
 Menjar, de 12:30 a 14:00h  
 Sopar, de 19:00 a 20:30h 

 
  comença a partir de les 14:00h 

de sortida. 
 
Si el dia de sortida abandoneu l'habitació més tard 11:00h), haureu 

 gaudir-lo.  

Els espais comuns es poden fer servir en horari de 10:00h del matí fins a les 21:00h. A partir 
hora es respectarà el silenci tant als espais comuns com als dormitoris per garantir el descans de 
totes les persones alberguistes.  
 
A partir de les 21:00h cal baixar la veu i mantenir el silenci 
 
 

IV. Tarifes 
 

www.albergvallparadis.cat . 
 
 
L'Alberg ; les 

deixen dels següent aventatges:  
 
Tarifes Xanascat 
 
Tarifa Adult: 30 anys o més.  
 Tarifa Jove: 29 anys o menys  
 Tarifa Grup: s

 
 
Suplement de preu en cas de no disposar de
 

 suplement de 2,05 euros per persona i nit a aquelles persones que volen utilitzar 
els albergs i no disposen del carnet d'alberguista. 

 
Nens i nenes (13 anys o menys) 

 De 0 a 3 anys: pernoctar i esmorzar és completament gratuït i tenen un 50% de descompte 
 

 De 4 a 6 anys: 
esmorzar inclòs. 

 De 7 a 13 anys: tenen un 25% de descompte en la pernoctació i en tots els àpats, esmorzar 
inclòs. 
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Joves (29 anys o menys) 
 

qualsevol dels albergs de la Xanascat. 

 Totes les entitats infantils i juvenils censades per la Direcció General de Joventut teniu un 15% 
de descompte en qualsevol dels serveis que sol·liciteu. 

Grups (15 persones o més) 
 La tarifa per a grups es pot aplicar quan sou 15 persones o més i genereu una sola factura. 
 Cap membre del 

colla excepte si hi ha nens i nenes de 13 anys o menys. En aquest cas, podran gaudir de la 
seva promoció sempre que el grup format per persones adultes sigui de 15 persones o més. 

  
 

suprimir sense avís previ qualsevol promoció, descompte o aspecte relacionat amb el seu 
contingut. 

 
en alguna de les tarifes. 

 
ls 

que els que aquesta entitat actualitzi en tot moment
actualitzacions anuals que Xanascat fagin públiques 
organització. 
 
Sala polivalent Alberg Vallparadís 

a Sala Polivalent, previa petició i autorització, comporta el pagament del preu corresponent 
per a aquest ús 
www.albergvallparadis.cat 
 
Tots els preus esmentats inclou IVA vigent. 
 
 

V. Disponibilitat i reserves 
 
 
Per demanar informació i consultar com fer la teva reserva disposes 

aquests canals de comunicació: 
 

 Telefònicament 
 C info@albergvallparadis.cat 
 W www.albergvallparadis.com  
 Personalment, en usuàries.  
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Quan ja tinguis tota la informació que et calgui i necessitis  fer la reserva, has de: 
 
1/ Primer, fer una pre-reserva amb bestreta del 50% del preu total de l  mitjançant: 
 

 Formulari de la pàgina web 
 Correu electrònic i pagament de la bestreta per transferència bancària  
 a bancaria 

2/ En segon lloc, esperar la confirmació de la pre-reserva i de la recepció del seu pagament. 
 
3/ Finalment, abonar la resta de de la reserva el primer dia quan arribis 
reservats. 
 
Demanem que feu les reserves amb la major antelació possible per facilitar la prepar la teva rebuda 
amb les millor condicions possibles. 
 
Qualsevol aspecte que calgui tractar personalment en atenció a les necessitats de la vostra estada, 
ens posarem en contacte amb vosaltres per fer les previsions que calguin.  
 
Si una persona o un grup de persones arribeu sense pre-reserva prèvia confirmada i necessiteu 
allotjar- us atendrem segons la disponibilitat de llits i reserves confirmades. Pel que fa 
el servei de menjador en aquests casos, es podrà ofrerir tot allò del que di
destinar a les reserves confirmades prèviament.  
 
Prioritzem les reserves fetes amb més antel·lació i, malauradament, no us podem garantir la 
disponibilitat de cap dels serveis ofertats sense prèvia reserva. 
 
 

VI. Cancel·lació 
 
Les persones usuàries podeu cancel·lar tota o part de la reserva sense cap cost fins a 5 dies hàbils 

rt abonat en concepte de pre-reserva, corresponent al 50% del 
. Si la cancel·lació la feu dins dels 5 dies hàbils anteriors, no es retornarà el preu 

abonat en la pre-
 

 
Els grups podreu cancel·lar les reserves sense cap cost fins als 15 dies hàbils nici 

n concepte de pre-reserva. Les cancel·lacios de 
grups que feu dins dels 15 dies hà
en la pre-reserva. Si la 
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Per cancel·lar una reserva o pre-
electrònic adreçat a info@albergvallparadis.cat De no rebre cap correu comunicant la cancel·lació, 
no es farà retorn de cap import abonat en concepte de pre-reserva. 
 
En els casos de reserves fetes a través del portal de reserves de Xanascat o altres plataformes de 
reserves online  que especifiquin aquestes altres operadors. 

 
VII. Entrades i sortides 
 

-se a la persona responsable del servei de recepció i realitzar els 
següents tràmits: 
 

  
 Inscripció de totes les usuaris i usuaris de la reserva al llibre de registre 
  
 En el cas de grups, cal que es designi una persona referent per tal de poder-hi comunicar-se 

de forma habitual. 
 

-
les 12:00h. 
 

No és farà servir cap altre accés excepte que una persona responsable  ho indiqui o si 
en cas  

és el lloc de referència i comunicació de les persones alberguistes amb el personal 
responsable del servei.  
 

-se a la recepció abans de les 
10:00h del matí. 
 

espais i elements utilitzats hauran de quedar com es trobaven a 

estat. 

 
VIII. Espais comuns / Normes  
 
De forma genèrica i com a marc comú de convivència, cal mantenir un comportament cívic i  
respectuós vers les altres persones usuàries i, en 

. 
 
De forma específica: 
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 . 
 

 Cal garantir que totes les persones usuàries poden fer servir de forma equitativa els espais 
mateixos amb aquesta finalitat. 

 
  

 
 ions i fer servir qualsevol estri o element de 

preparació de menjar. 
 

 Les persones alberguistes no poden 
 

 
 . 

 
 No es permet fumar a cap espai de 

exteriors. 
 

  
 

 Està prohibit pintar, dibuixar, retolar,... a qualsevol element tant interior exterior de les 
instal·lacions. 

 
 No es permet la tinença, el consum ni cap activitat en relació a qualsevol tipus de substàncies 

tòxiques, estupefaents o similars en tot el recinte o voltants 

a les autoritats corresponents i, si 

 
 No es permet la tinença ni el  

 
 

-se als marcs i ampits de les mateixes. 
 

 
segons el seu tipus en el contenidor  

 
 adequat, seguint les indicacions dels rètols en 

 
 

  (edifici, habitacions, espais comuns, 
lliteres, armaris, lavabos,...) i no malmetre cap element, mòbil o fix, que 

el dany produït. 
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atenció als banys i habitacions. 

 
 

al personal responsable o col·laborador del servei. 

  
 

 No es poden rebre visites, exceptuant aquelles que estiguin degudament comunicades i 
autoritzades pels responsables del servei.  

 
 Les persones usuàries tenen a disposició el  per fer 

 
 

 Les persones usuàries podreu emplenar una enquesta de satisfacció que us farem arribar 
després de la vostra estada al correu electrònic que ens hàgiu fet constar a les dades de la 
reserva. 

 
 No 

correran a càrrec exclusiu de les persones usuàries i, en casos de grups, aquesta 
 

 
 
 
 

IX. Pernoctació  
 

 
 
El personal de uirà les persones usuàries entre les habitacions de la manera que més 

. 
 
Les persones alberguistes podeu  ocupats, abonant el 
suplement de llit buit. està estrictament condicionada a la 
disponibilitat de places i reserves confirmades.  

Cal complir les següents normes específiques en relació a l es habitacions: 
 

 , calaixera . 
Vallparadís no es fa responsables dels objectes personals  les 
habitacions. 

 
 Es obligatori utilitzar les fundes de coixí, llençols i mantes disponibles. 
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 El dia de sortida,  recollir les fundes de coixí, llençols i mantes que hagueu utilitzat i 
deixar-les als punts que us indiquin el personal  

 
 

compartit i vetllant sempre pel respec
trobar.

 
 

 
 

X. Neteja 
 

càrrec de la neteja diària de les habitacions. 
 
El personal de l  neteja dels sanitaris i dels espais comuns 
cada segons es determini en el Pla de Neteja elaborat i aprovat pels responsables corresponents, 
sempre respectant les normes sanitàries legalment establertes. 
 
La neteja dels estris utilitzats per menjar (cuberteria, plats, gots, servidors, safates,...) anirà a càrrec 
dels usuaris sempre i quan no hagin contractat serveis , cas en el que preu està inclós 
en el servei.  
 
La neteja ocasionada per activitats sense pernoctació està inclosa en el preu per  
 
 

XI.  Serveis bàsics inclosos en el preu de pernoctació 
 

 Habitacions / pernoctació 
 Habitacions adaptades a persones amb mobilitat reduïda 
 Taquilles 
 Neteja  
 Recepció 
 Menjador 
 Menús específics per a persones al·lèrgiques o intolerants 
 Menús específics per raó de discapacitat, prescripció facultativa o motius religiosos o morals 
 Menús infantils 
 Microones 
 Àpats sense estada  
 Lavabos / dutxes 
 Lavabos / dutxes adaptats per a persones amb mobilitat reduïda 
 Trones infantils 
 Canviadors de bolquers 
  
 Servei de Wifi  
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 Préstec de llençols 
 Punt de venta de  

 
XII. Serveis complementaris no inclosos en el preu de pernoctació 

 
 

 Lloguer de tovalloles 
 Lloguer d'edredons 
 Lloguer de llençols i mantes 
 Suplement de llit no ocupat (segons estat reserves) 
 Lloguer Sala Polivalent 

 
 

XIII. Servei de connexió a Internet / Wi-fi 
 
 -

 
 
El servei de wi-fi estarà disponible g i es troba estrictament 
reservat a les persones usuàries, col·laboradores i treballadores. 
 

PDA o un altre maquinari Wi-
 

ícites o 
 

 

adequats per a usar aquest servei. 
 

XIV. Infraccions de les normes de conducta 
 
Són infraccions de conducta els actes o omissi  que vulnerin, impedeixen o pertorbin el 
normal desenvolupament de les activitats i les normes generals de convivència  
 
S : 
 

  instal·lacions. 
 El tracte desconsiderat i/o incívic vers altres vers 
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 La conducta agressiva (verbal o física), ofensiva o imprudent tant en relació a persones com 
a quaslevol element que formi part  de les instal·lacion  

 La resta de conductes que suponin un incomliment greu o lleu reiterat de les normes 
contingudes en aquest Reglament. 

 
El 
conseqüències de les seves accions, en el sentit que correspongui segons la infracció donada.  
 
Si un cop advertida/es la persona o persones causants de la infracció no deixen immediatament de 
cometre-la, seran expulsats de les instal·lacions i es realitzarà comunicació, si escau, a les autoritats 
municipals competents
 
Així mateix, en cas que el/els causant/s de la infracció, tot i havent aturat la seva comissió, hagin 

, seran requerits a reposar el valor pel 
qual es quantifiqui el desperfecte ocasionat. 
 
 
XV. Compromís de sostenibilitat compartida 
  
Per tal tant en 
les activitats interiors com aquelles exteriors en les que hi participem, procurarem atendre aquestes 
indicacions en la major mesura possible:  
 

 Fer ús de  
 F , només fent-les servir en els moments realment 

necessàris i procurant utilitzar la llum natural de forma prioritària. 
 nergètic ajudant a estalviar aigua, regulant el seu ús a aquella quantitat 

realment necessària.  
 
 

XVI.  
 
L
cultural, social, artísitic, esportiu o de qualsevol altre que aporti una experiència enriquidora tant per 
les persones alberguistes com per la ciutadania de Terrassa. 
 

 es respectaran sempre els drets i comoditats de les persones 
alberguistes, fent ús dels espais comuns respectuosa i tenint en compte 

 
 
 

XVII. Activitats XANASCAT i altres entitats 
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es duran a 
terme a l'Alberg s promogudes per dites organitzacions. 
 
En aquests casos, les activitats estaran degudament identificades i

 poden variar respecte als estipulats en aquest 
Reglament. 
 
 

XVIII. Seguretat i responsabilitat 
 

 l'Alberg Vallparadís  te contractades les corresponents pòlisses 
que determina la legalitat vigent. 
 
No es respondrà, però, dels robatoris, pèrdues o els desperfectes que es puguin produir dins 

personals o peces deixats en 
 

 

tasques de supervisió i neteja de les instal·lacions, així com els objectes trobats i comunicats per altres 
persones usuàries. Les persones propietàries dels objectes podran reclamar-los en qualsevol 
moment. 
 

 fa responsable dels accidents que es puguin produir 
per la incorrecte utilització de les instal·lacions o els serveis i en especial les conductes que no 
respectin aquest Reglament. 
 

no veu modificada la seva 
 els professors/es, monitors/es, 

 
 

 
 amb les seves 

possibilitats  
etc. vetllaran per a què  
 

 
eva 

reparació o reposició. La persona responsable 
 emetrà una factura que els especifiqui. 

 
 

 
Les persones responsables dels grups assumeixen tota la responsabilitat jurídica i econòmica i sobre 
el comportament del grup i dels seus membres. 
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XIX.  

 
 persones que no 

 especialment per condicionants físics, psíquics 
o socials o per motius de raça, sexe, orientació sexual, cultura o religió.  
 
Igualment podran ser expulsades les persones que no compleixin les normes de funcionament o no 
respectin les instal·lacions. 
 

 les persones 
expulsades. 
 
XX. Protecció de Dades 
 
Sempre que els usuaris donin el seu consentiment exprés, les seves dades 
a un fitxer automatitzat de  amb la única finalitat de mantenir-los informat de les 
activitats, els serveis o les ofertes especials. garanteix que aquestes dades són 

 
Rectificar, oposar-se o cancel·lar les dades, dirigint-se per correu electrònic a 
info@albergvallparadis.cat 
 
 
 

XXI. Impost sobre les estades en establiments turístics 
 

 pernoctin a 
obligades a 

estades en establiments turístics segons les tarifes vigents. 
 

 l  
 


