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ALBERG MN. ANTONI BATLLE – DELTEBRE 
NORMATIVA INTERNA. 

 
 
 
AGRAÏM LA SEVA COL·LABORACIÓ I LA CORRECTA OBSERVACIÓ D’AQUESTES 
INDICACIONS NECESSÀRIES PER AL BON FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ I LA BONA 
CONVIVÈNCIA ENTRE ALBERGUISTES 
 
 
1. HORARIS DE L’ALBERG: 
 

Horari de recepció: 
 

De dilluns a diumenge: de 9h a 13h i de 14h a 23h. 
  
 Tancament i silenci a les 23:30h 
 
 De les 23h fins les 8h hi ha un vetllador de nit. 

 
    Horaris del menjador:  
 

Esmorzar:  9h fins les 10h 
        Dinar:   14:00h fins a les 14:30h 
       Sopar:    20:30h fins les 21:00h 

 
 
2. Horaris d’entrada a l’alberg: 
 
 A partir de les 12h. quan el primer servei sigui el DINAR 
 A partir de les 17h quan el primer servei sigui el SOPAR 
 Fins a les 23h quan el primer servei sigui el DORMIR 
 
3. L’anul·lació del primer servei de menjador s’ha de comunicar amb 24 hores 

d’antelació. Si no es fa  així,  es facturarà juntament amb els altres serveis. 
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4. Els menús del dia son únics. En cas de variacions per raons de salut cal comunicar-ho a 
recepció amb la suficient antelació. La modalitat de PICNIC, s’ha d’encarregar abans de 
les 20 h. del dia anterior a la recepció de l’alberg.  

 
5. El funcionament del menjador es d’autoservei. Un cop acabat el servei, s’ha de deixar la 

taula neta, les cadires al seu lloc i el terra escombrat. 
 
6. Els dormitoris i sanitaris són separats per sexe, amb l’excepció de les famílies quan la 

distribució ho permet. 
 

7. És obligatori l’ús de llençol o de sac de dormir. 
 

8. Cada usuari, grup o família serà responsable de la neteja de les seves habitacions. No és 
permès d’estar als passadissos i habitacions de les 10h fins a les 13h per facilitar la 
neteja.  

 
9. El darrer dia de l’estada s’hauran de deixar lliures les habitacions, ordenades i netes, 

abans de les 10h. S’hauran de treure els llençols als cistells col·locats als passadissos.  
 

10. No es permesa la introducció ni el consum de begudes alcohòliques a l’alberg. Està 
prohibit consumir menjars i begudes als dormitoris (hi ha zones habilitades a l’alberg per a 
fer-ho). Tampoc es pot fumar en  compliment de la normativa vigent. 

 
11. És important portar la fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social. L’alberg no disposa 

d’assistència  sanitària pròpia. 
 

12. Per utilitzar les instal·lacions esportives consulteu amb recepció. 
 

13. Per utilitzar les sales, demanar la clau a la recepció.  
 

14. L’alberg no es fa responsable dels diners i objectes de valor que no siguin dipositats a la 
direcció. 

 
15. Cal respectar la instal·lació, deixar les sales que utilitzeu ben endreçades i col·laborar en 

l’ordre i la neteja de la vostra habitació. En cas de desperfectes caldrà abonar-ne l’import. 
 

16. Les mostres d’incivisme comportaran l’expulsió de l’alberg.                                                               
 

 


