NOR
RMATIVA
A I CON
NDICIONS GENE
ERALS DEL
D
LLO
OGUER DE
D “L’AR
RASSA”
Desittgem que gaudiu
g
d'una
a agradable
e estada a la Casa Ru
ural L’Arass
sa.
El no
ostre comprromís és ofe
erir-vos una
a casa de qualitat, bonica, neta i cconfortable en un entorrn
rural i de natura
a.
L’Ara
assa és un
na Casa de
e Poble Ind
dependent amb
a
el registre oficial PT-374 al Registre de
d
Turissme de la Generalitat
G
de Catalunya i, per aq
quest motiu
u, compleix tots els seu
us requisitss i
oblig
gacions.
Les normes
n
i co
ondicions qu
ue vénen a continuació
ó s’hauran de
d respecta
ar en tots els seus puntts
des del momen
nt en el qu
ual s’efectu
uï la reserv
va, a l’entra
ada a la ca
asa, i mentre s’esdevvé
l’esta
ada i fins a la sortida de la casa en qüestió
ó. En cas contrari, el p
propietari de la casa es
e
reserrva el dret de cancelꞏllar d’immed
diat la reserrva o estad
da a la casa
a, i la seva
a conseqüen
nt
deso
ocupació immediata sense retorn, sota cap co
oncepte, de
e l’import mo
onetari.
1. No
ombre de persones.
p
N està perrmès l’allotjjament a un nombre d
No
de persone
es major a la
capa
acitat màxim
ma de la cassa. Caldrà detallar
d
exactament el nombre d’a
adults, nens
s i menors de
d
2 an
nys que s’a
allotjaran a la casa, durant els dies d’esttada acordats, en el moment de
d
forma
alitzar la reserva.
r
Sii el númerro de pers
sones acorrdat en el document de reservva
augm
menta, el prreu s’increm
mentarà prop
porcionalme
ent.
2. Pa
aga i senya
al: la reservva no serà efectiva fins que el cliient hagi effectuat el pagament de
el
50% del preu total de l’e
estada. La reserva no
o queda effectuada fins que s’h
hagi rebut la
transsferència i la
a confirmacció de la resserva. El co
ost de la transferència bancària és
s per comptte
del client,
c
i mai no podrà se
er deduït de
el cost del llloguer. La petició
p
o reb
buda d’inforrmació sobrre
l’esta
at de dispo
onibilitat de l’establime
ent no implica l’accep
ptació de la
a Reserva per part de
el
propietari. En cas
c d’aband
donament de
d l’establim
ment amb antelació
a
al temps pac
ctat entre le
es
duess parts, es cobrarà
c
el to
otal del temps acordat per a l’esta
ada.
3. Co
ondicions d’anulꞏlació de
d la reservva: si un cop
p confirmad
da la reserva i feta la paga i senya
al,
el client decideixx anulꞏlar-la
a, se li retorrnarà la pag
ga i senyal:
> 100% de la paga
a i senyal en
e cas d’anulꞏlació de
e la reserva
a amb més
s de 60 die
es
d’anticipació per temporada alta (pontts, Sant Jo
oan, Setma
ana Santa, Nadal, ca
ap
d’any...) i de 30 diess per la restta de l’any, a la data fixxada per occupar l’allotjjament.
> No es retornarà cap percenta
atge de la paga
p
i senya
al en cas d’anulꞏlació
de la resserva entre 60 i 0 dies d’anticipac
ció a la data
a fixada perr ocupar l’alllotjament en
e
temporad
da alta, i en
ntre 30 i 0 dies
d
la resta de l’any..
P
d l’import de l’estada
de
a: el clientt té l’obliga
ació de pa
agar en el moment de
d
4. Pagament
forma
alitzar l’enttrada a la casa. Abo
onarà en effectiu l’imp
port total de
e la reserv
va menys la
ia
quan
ntitat ja enttregada en concepte de
d paga i senyal. Tam
mbé és po
ossible fer transferènc
t
banccària 3 dies laborables abans de l’entrada a la casa. El fet
f de prese
entar una re
eclamació no
n
l’exim
meix d’aque
est pagament.
5. Arrribada: En el momentt de l’arriba
ada, el clien
nt signarà el
e present ccontracte de
e lloguer i ha
h
d’info
ormar a la direcció de
el nombre de
d persones
s incloses a la reserva
a. Només el
e nombre de
d
perso
ones indica
at a la confirrmació de la
a reserva té
é dret a ocupar l’allotjam
ment i les in
nstalꞏlacionss.
També haurà de
e comunica
ar a la direccció si té vis
sita d’algun amic o fam
miliar, que vingui
v
nomé
és

Pàgina 1 / 4

assar el dia. En cas de qualse
evol incom
mpliment de
e les obliga
acions esm
mentades, el
e
a pa
propietari per crriteri propi té
t dret a de
emanar al client
c
que desocupi
d
l’e
establiment i el client no
n
tindrà
à dret a cap
p compensa
ació. És oblligatori, per llei, registra
ar a les perrsones allotjjades majorrs
de 14
4 anys i enviar-ho tele
ematicamen
nt a la Direc
cció Genera
al de Policia
a. (Article 5..2 del Decre
et
164/2
2010). Les dades oblig
gatòries per al registre
e són: nom complert, d
data de naix
xement, DN
NI,
adreça, naciona
alitat, data d’arribada
d
i signatura.
Estades de Ca
ap de Setm
mana: L’horrari d’entrad
da a l’establiment serrà a partir de les 17h
h.
Estades entre setmana:
s
L
L’horari
d’en
ntrada a l’e
establiment serà a pa
artir de les 16h. Si, pe
er
qualssevol raó, vostè planeja la seva
a arribada abans o després
d
d’a
aquest marrge horari, li
preguem que en
ns ho comu
uniqui i inten
ntar- em allo
otjar-lo en l’’horari desittjat.
6. So
ortida: Esta
ades de Cap
p de Setma
ana: La sortida es farà
à abans de les 19h de
el diumenge
ei
de le
es 12h si éss entre setm
mana. Si us plau, sol•lic
citin una sorrtida més ta
ardana, si la
a necessiten
n,
aban
ns de la sevva arribada i farem tot el
e possible per atendre
e als seus desitjos.
7. Eq
quipamentss: La casa disposa
d
de llençols, ma
antes, tovallloles y estora de bany.. Així mateixx,
la ca
asa està equipada
e
a
amb
petits electrodom
mèstics: to
orradora, ca
afetera tipu
us italiana i
Nesp
presso i batedora. No està perm
mès treure ni
n utensilis, ni roba de
e llit, ni man
ntes, etc. de
d
l’esta
abliment. Le
es tovallole
es de bany són per aquest ús, en
e cap cass es faran servir
s
com a
tovallloles de pisscina. En cas
c que es produís alg
gun desperrfecte haurà
à de comun
nicar-ho a la
direccció i semprre abans de
e la sortida de l’establiment, per evitar
e
mals entesos. Ell client haurrà
d’abo
onar el costt del desperrfecte.
8. Ess disposa de dos bresssols amb la
a finalitat de
e pernoctar--hi els menors de dos anys d’eda
at.
Com
m a cortesia de la casa
a, un d’aque
ests bresso
ols s’ofereixx de forma g
gratuïta. L’a
altre és a 17
1
euross la nit.
9. Su
ubministram
ments: Els consums
c
d’’aigua, elec
ctricitat i ca
alefacció esstan incloso
os en el pre
eu
total de l’estada
a, i per tan
nt no és pe
ermesa la utilització
u
d
d’aparells
que alterin els
e consum
ms
previistos de sub
bministrame
ents. Per co
onservar el medi ambie
ent, us dem
manem un ús
s racional de
d
l'aigu
ua, la llum i la calefaccció. La llenya és gratuïta per uttilitzar-la en
n el foc a terra
t
(tardo
orhiverrn).
C
ment: El clie
ent que signa la fitxa d’entrada és
é responsable del co
omportamen
nt
10. Comportam
corre
ecte de tottes les perrsones que
e l’acompan
nyen. Si aq
questa perrsona o qu
ualsevol dels
acom
mpanyants no es com
mporta de manera adequada
a
i responsa
able, el pro
opietari esttà
autorritzat a dem
manar al client i als se
eus acompa
anyants la sortida
s
imm
mediata de l’establimen
nt
sensse que el client tingui dret a cap tip
pus de compensació. (Article
(
5.8 d
del Decret 164/2010)
1
pectar els horaris de
d descans
s dels veïïns. Segons dicten le
es
Moltt importantt: Cal resp
ordenances mu
unicipals, esstà prohibit tota mena de soroll els
e dies fesstius: de les
s 00.00h fin
ns
08.00
0h, i els die
es laborable
es: de les 22
2h fins 08.00h.
A la casa queda
a prohibit re
ealitzar comiats de solte
er/a.
Les festes
f
pode
en realitzar-se només en els inte
eriors semp
pre que el vvolum de l’a
activitat sigui
l’adie
ent per gara
antir el bon descans de
els veïns.
Dura
ant el dia, ells aparells de
d difusió musical,
m
els jocs, etc... hauran de ttenir el volum adient pe
er
respe
ectar les normes
n
de convivènciia i de con
ntaminació acústica. Q
Queda pro
ohibit l’ús de
d
karao
okes.
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A la zona de la piscina:
> La piscina éss d’ús privatt i no dispo
osa de serv
vei de vigilant ni de so
ocorrista, pe
er tan l’ús de
d
l’àrea
a de la pisccina es realitzarà sota l’exclusiva responsabiilitat dels ussuaris de la
a mateixa. La
L
direccció no es fa
a responsab
ble dels posssibles accidents o dan
nys físics.
> L’a
accés a la piscina
p
és obert,
o
per tant
t
és resp
ponsabilitat dels paress la vigilànc
cia dels nen
ns
tant en
e hores de
e bany com fora d’aque
estes.
> Elss menors d’’edat no poden banyarr-se sols, se
empre han d’estar aco
ompanyats d’un
d
adult, ja
j
que la
l instalꞏlacció no disposa de socorrrista.
> La piscina és d’ús exclussiu dels hostes de la ca
asa rural.
> No
o es pot men
njar, ni beure ni fumar dins del rec
cinte de la piscina.
p
> Està prohibit el
e bany delss animals de
e companyiia.
> És obligatori dutxar-se
d
ab
bans de ban
nyar-se.
> Pe
er evitar danys, talls i altres tipuss de lesions, no es po
oden introd
duir objectes de vidre o
qualssevol material tallant a la zona de
d la piscin
na. Evitar le
es corredisses i anar sempre be
en
calça
at pels volta
ant de la pisscina i resta
a de la casa.
> Vig
gileu les pro
ofunditats de
e la piscina
a.
> Pro
ohibit l’excé
és de sorollss (crits, mússica estrident,…) -cal respectar
r
els veïns i no
o trencar
la pa
au de la zo
ona-, així com
c
tirar-se
e de cap o per capbu
ussada, joccs bruscos o qualsevol
activvitat física qu
ue posi en perill
p
la seg
guretat de l’u
usuari i/o de
e la resta d’’usuaris.
> Ca
al tenir cura de les insta
alꞏlacions i deixar-les
d
sempre
s
tal i com les he
eu trobat.
A la barbacoa:
omés es po
ot fer anarr amb el te
endal (toldo) recollit, per evitarr que aque
est es pugu
ui
> No
malm
metre o inc
cendiar.
> El foc sempre ha d’esta
ar sota vigilància d’un
n adult, qua
alsevol mal ús podria provocar un
u
danyy irreparable
e ja que el risc
r
d’incend
di és molt elevat.
e
> Ca
al apagar less brases, a poc a poc, amb l’ús de
e la mànega
a.
> No
o llençar ress al jardí veíí i respectarr les normes
s de convivvència.
> De
eixar la zona
a de la barb
bacoa tal co
om l’heu trob
bat.
A la llar e foc
> La llar de foc del menjad
dor no es un
na barbacoa
a. Si us pla
au, no hi cuiineu. Per cu
uinar hi ha la
barbacoa a l’extterior.
Cal respectar
r
le
es infraestru
uctures i el mobiliari in
nterior i extterior de la casa i es deixaran
d
tall i
com es van trob
bar a la seva
a arribada.
11. No
N es pot ba
aixar al cup
p (soterrani)) sense la presència de
e la direcció
ó de la casa
a.
12. Neteja:
N
Durrant la vostrra estada, la neteja co
orrespon alls clients. É
És obligació
ó dels clientts
deixa
ar la vivenda en les condicions de
e neteja, fun
ncionament i ús en les quals fou entregada.
e
13. Animals
A
domèstics: S’estableix una fiança de
d 100€ pe
er a les ma
ascotes, i de
e 7€ per dia
d'esttada, que es pagarà a la direcció en el mom
ment de la seva
s
arribad
da. Si passa
ats uns diess,
desp
prés de l’esstada, no es
e detecten desperfecttes ocasion
nats per less mascotes
s, la direcció
retorrnarà la fian
nça mitjança
ant una tran
nsferència bancària.
b
Dins del recinte
e de la cassa no està permès qu
ue el seu animal
a
faci qualsevol de
d les seve
es
nece
essitats. Un
nes passeja
ades pels voltants so
olucionaran
n aquest problema pe
erò, això sí,
s
semp
pre cal reco
ollir-ne els excrements.
e
.
No es
e permet que els anim
mals pugin als
a sofàs, qu
uedin tanca
ats a les terrrasses i entrin dins dels
dorm
mi- toris de la casa. Ta
ampoc està permès qu
ue es banyiin a la piscina. Els pro
opietaris dels
anim
mals tindran l’obligació de
d mantenir-los en une
es condicions higièniqu
ues i sanitàries adientss i
segu
uir les norm
matives vige
ents. Els propietaris dels
d
animals seran responsables
s dels danyys
ocassionats pels animals a terceres pe
ersones o a qualsevol de
d les insta
alꞏlacions de
e la casa. No
N
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odrà deixarr la mascota
a sola ni a l’interior ni a l’exterior de
d la casa ssense la supervisió dels
es po
propietaris.
14. Amb
A
l’objecttiu de conse
ervar l’ambient net i sa
aludable, pe
er respecte a altres clie
ents i perqu
uè
ia
la no
ormativa sanitària ho prohibeix,
p
no està perm
mès fumar dins la cassa. A cada dependènc
d
de la
a casa hi ha
a un detecto
or de fum.
15. No
N està permesa la introducció de
e mobles, equips de so
o, karaokes ni semblan
nts a la casa
a,
així com
c
la reallització de qualsevol
q
m
mena
d’obra
a. Tampoc està permè
ès canviar mobles, llitss,
etc, de
d l’ubicació
ó en la qual es troben.
16. No
N és perm
mesa la utilittzació de la
a casa ni de
el seu entorrn paisatgísstic per qua
alsevol men
na
d’acttivitat difere
ent a la pacttada. Tamp
poc es podrran realitzarr activitats i conductes contràries a
la hig
giene o norm
mal convivè
ència o que atemptin contra
c
l’ordre
e públic.
17. El
E propietarri no es farrà responsa
able de cap
p tipus d’ob
bjecte personal i/o de valor, ni de
d
vehiccle propieta
at del clientt, que es pogués
p
trobar a la cassa o al seu voltant durant l’estad
da
contrractada, ni de
d la seva pèrdua,
p
dessaparició o robatori.
18. La
L casa rura
al L’Arassa
a està anuncciada en moltes
m
pàgin
nes webs i p
portals de turisme
t
rura
al.
Els preus
p
que prevalen són
s
els que
e trobaran en el nostre document de pre-rreserva, qu
ue
s’envviarà via correu electrò
ònic o whatssapp.
19. OBSERVAC
O
CIONS I PR
RECAUCION
NS
Tingu
ueu en com
mpte que uss allotgeu en una casa
a rural moda
alitat AGRO
OTURISME,, rehabilitad
da
l’anyy 2017 consservant mo
olts dels ele
ements orig
ginals, cosa
a que fa que tingui una
u
orografia
conccreta. Per això,
a
s’haurà de tenir cura de rellliscades i caigudes
c
degudes als
s desnivellss i
esca
ales.
A la vostra disp
posició teniu
u informació turística, cultural i naturalística
n
a de la zona
a. També us
u
orien
ntar- em sob
bre visites i excursionss per diferents llocs d’interès. Així mateix, us
s facilitem un
u
llistatt amb els te
elèfons d’intterès i emerrgència.
d
agrrairà qualse
evol suggeriment que
e ens pugui oferir perr tal de po
oder fer mé
és
La direcció
agradables les futures
f
esta
ades.

Aque
est docume
ent de Norm
mativa/Cond
dicions gene
erals s’haurrà de signar a la seva arribada pe
er
la pe
ersona responsable de la reserva.
L’usu
uari sotasig
gnant maniffesta que ha llegit i ha
a entès les normes que consten relacionade
es
en aq
quest document i que es compromet a comp
plir-les i a respectar-les durant la seva estad
da
en le
es instalꞏlacions de la Casa
C
Rural de l’Arassa
a.
Nom
m:
DNI:
Data
a:
Signatura:
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