REGLAMENT DE RÈGIM INTERN CAL MATA

2019-2020
INSTAL·LACIÓ I USUARIS
La Casa de Colònies Cal Mata, gestionada per Descoberta S.L.U. AMB CIF B65433740 està autoritzada per la
Generalitat de Catalunya i inscrita al registre de cases de colònies i albergs de joventut.
Ofereix servei a grups infantils i juvenils, centres escolars i entitats esportives, culturals i de lleure, així com a
particulars, administracions i empreses que requereixin dels serveis que ofereix.
Es un espai per a realitzar estades i activitats lúdiques i didàctiques en el temps de lleure.
Hi ha la possibilitat de contractar l’equip de monitors de Descoberta.
El responsable del grup o entitat sotasignant d’aquest reglament i del contracte d’us de la casa farà saber
aquest reglament als integrants del seu grup, atenent a l’edat i la capacitat de comprensió dels seus
membres, i es compromet a fer-lo complir.
RESERVES I PAGAMENT.
Les reserves només seran confirmades en disposar del contracte signat, i la paga i senyal que hi consti
liquidada en el plaç establert.
Per disposar de la casa en exclusivitat caldrà que aquesta consti explícitament al contracte.
El pagament del total de l’estada es realitzarà al començar la mateixa, a l’arribada a les instal·lacions de
Cal Mata.
La liquidació es calcularà segons tarifa i participants establerts al contracte, a on també hi consta el
mínim de participants a liquidar. Qualsevol variació amb el nombre de participants serà advertida prèviament a
l’estada i en qualsevol cas haurà de rebre el vist i plau dels responsables de Cal Mata. La resta de serveis es
liquidaran segons tarifa vigent. Els usuaris que no utilitzin el règim contractat per el grup es comptabilitzaran amb la tarifa
de passar el dia i el grup se’n farà càrrec.

DIPOSIT.
300,00 Eur. El dipòsit es farà en metàl·lic en arribar a les instal·lacions i té com a finalitat donar garantia
del pagament si s’escau, dels primers 300,00 Eur. per càrrecs derivats de l’incompliment d’aquest
contracte, desperfectes i/o reposicions que s’hagin de fer per un mal us de les instal·lacions. La
devolució serà igualment en metàl·lic a la finalització de l’estada sempre i quan el personal de la casa hagi
pogut constatar el compliment d’aquest contracte, davant de qualsevol dubte es retindrà el dipòsit, be sigui per
no poder revisar totes les instal·lacions amb garanties o per no poder valorar correctament el cost dels danys
i/o perjudicis, reposicions, etc. NOMÉS PER A GRUPS QUE NO SIGUIN ENTITATS ACREDITADES.
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HORARIS.
Els horaris d’arribada i sortida del grup seran els acordats al contracte ; I seran flexibles si a l’arribada
i/o sortida es coincideixi amb un altre grup d’usuaris ; Es disposarà de les diferents instal·lacions de la casa de
forma esglaonada segons les indicacions dels responsables de la Casa.
Referent als àpats (que seran en grup, un sol torn) si no s’acorda el contrari, per a l’esmorzar a les 9 del matí,
el dinar a les 13:30, el berenar a les 17:00 i el sopar a les 20:00.
S’evitarà fer soroll que pugui destorbar el descans dels veïns a partir de les 23:00.
En els dormitoris hi haurà silenci a partir de les 23:00, i el dia de sortida per defecte es deixaran lliures com a
màxim a les 11:00 h.
A l’estiu es pot disposar de la piscina fins a 4 h. diàries en horaris pactats previs a l’estada i en cap cas
en horaris nocturns.
NETEJA.
Durant l’estada el grup es farà càrrec de la neteja i l’ordre de les habitacions i la resta d’instal·lacions, com els
banys.

Si l’estada es amb dret a cuina, també inclourà aquesta. La casa facilitarà els estris per a la neteja de

les instal·lacions. La manca de neteja suposarà un recàrrec extra per al grup usuari de les instal·lacions.
RESIDUS.
Tots els grups que utilitzen la casa es comprometen a col·laborar d’una forma activa, efectiva i didàctica en :
1. Generar els residus mínims indispensables.
2. Destriar els residus per al seu posterior reciclatge.
3. Fer una batuda (també d’exteriors) de neteja de totes les restes grans i petites.
4. Dipositar tots els residus al contenidors que hi ha a l’entrada del poble.
Hi ha activitats que generen residus dels quals els grups es faran especialment responsables : Fumar (que estar
prohibit dintre de les instal·lacions) implica utilitzar cendrers i recollir totes les burilles, tirar confetti recollir tots
els paperets, utilitzar pintures evitar que en quedi rastre o penjar rètols i decoracions evitar l’ús d’adhesius.
Utilitzar els espais públics del poble tenint cura de deixar-ho tot net.
CIVISME.
Els usuaris es comportaran en tot moment amb civisme i respecte a la casa i el seu entorn. Caldrà
evitar conductes que puguin causar lesions i molèsties a d’altres participants i/o desperfectes, com:
Jugar i tirar pals o pedres, saltar les tanques, escriure a portes, lliteres o parets, trencar vidres, pujar amb
sabates a les lliteres, etc.
Està prohibit fumar a qualsevol lloc de la casa i la piscina.
Beure i menjar queda restringit en els espais especialment habilitats a tal efecte, i en cap cas serà als
dormitoris o la piscina.
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RESPONSABILITAT.
Els usuaris es comprometen a deixar les instal·lacions en les mateixes condicions en que les han
trobades i es faran càrrec dels desperfectes ocasionats.
Les actuacions del grup seran responsabilitat del centre, l’entitat i/o el seu màxim responsable, el qual haurà
entregat fotocopia del seu DNI al començament de l’estada.
Al igual que el personal de la casa advertirà al responsable del grup de qualsevol incidència o imprevist que
afecti a les instal·lacions, mobiliari o estris, aquest i la resta d’usuaris correspondran i col·laboraran informant
immediatament al personal de la casa de qualsevol incidència o desperfecte ocorregut o advertit durant la seva
estada.

CUINA.
El dret a cuina implicarà la designació d’un responsable de cuina, un aforament màxim prefixat i acordat amb el
responsable de Cal Mata. Cal Mata es responsabilitza del bon estat de les instal·lacions però no del us que en
fan els usuaris.
Els estris de cuina s’utilitzaran exclusivament per a cuinar, en cap cas per a d’altres activitats que no siguin les
específiques de la manipulació d’aliments per al consum, en cas de dubte consulteu al personal de la casa.
Es respectarà la distribució de la cuina i l’ubicació dels estris. El grup es farà càrrec de totes les pèrdues i/o
desperfectes.
SANITARIS.
Per raons higièniques el grup (usuari) mantindrà els lavabos nets durant tota l’estada, preveient una
periodicitat mínima de revisió i neteja.
DORMITORIS.
Cada usuari disposarà d’un espai per dormir dotat de coixí, coixinera, baixera, cobrellit o manta. Cal portar sac
de dormir o llençols. En cas de no portar-ne es podran llogar llençols segons tarifes vigents.
No està permès canviar la distribució de les habitacions o moure lliteres, així com utilitzar les mantes,
matalassos, llençols etc. a fora del seu dormitori o l’exterior de la casa.
MOBILIARI.
Deixeu el mobiliari, papereres, matalassos, mantes etc, tal i com les heu trobat. Si els voleu canviar d’ubicació,
consulteu prèviament amb el responsable de la casa. Les taules son per a menjar, fer-hi manualitats o desar-hi
coses, en cap cas son per a fer entarimats. Cada objecte te una funció, utilitzeu-los correctament per al seu ús.
No està permès penjar coses de l’instal·lació de gas ; ni utilitzar fixacions adhesives o d’altres tipus que deixin
rastre, utilitzeu cordes, fils, brides...
MENJADOR.
Cada grup es responsabilitzarà íntegrament del funcionament del menjador, parar, desparar taula, així com de
servir els plats. Després de cada àpat les taules i el terra han de quedar nets.
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PISCINA.
No es podrà accedir per cap motiu al recinte de la piscina si no és en els horaris establerts i sempre
acompanyat d´una persona adulta o d´un responsable. Les normes de la piscina estaran especificades a
l’entrada del recinte.
L’ús de la piscina implica la dutxa minuciosa, de tots els usuaris prèvia al seu us. Queda totalment prohibida
l’entrada de begudes, menjar i tabac al recinte de la piscina.
FOC
No està permès encendre foc ni a les instal·lacions ni als entorns de la casa. L’únic espai habilitat a tal efecte és
la barbacoa, i només s’utilitzarà amb el permís previ del responsable de Cal Mata.
BARBACOA
Per a utilitzar la llenya i/o el carbó de la casa s’ha d’haver acordat el seu us (segons tarifa vigent) i aquest
constarà al contracte. Només es farà foc a l’espai habilitat a tal efecte, restringint-ne l’ús per causes
meteorològiques, per recomanació dels responsables de Cal Mata o dels Agents Rurals.
Per a encendre foc s’haurà determinat un responsable que no abandonarà el foc fins que estigui totalment
apagat., DNI :.....................
Nom i cognoms :........................................................................., adjuntar fotocopia del DNI.
Les cendres s’enretiraran única i exclusivament amb cubells metàl·lics, i no s’afegiran en cap cas a la resta de
residus.
ENTORN.
Cal respectar l’entorn natural de la casa de colònies i mantenir-lo en bon estat de neteja. Es tindrà
especialment cura de la vegetació, la fauna i els veïns. La recol·lecció de fruits dels arbres fruiters i ceps, està
restringida als participants d’activitats amb monitors de Descoberta S.L.U.
Les celebracions o activitats especialment sonores o sorolloses tindran un horari i/o durada màxima acordada
amb els responsables de la casa.
ZONA DE JOC.
Els exteriors de la casa són per gaudir, utilitzeu les papereres i respecteu les plantes. Eviteu els jocs que puguin
causar desperfectes a la casa, hi ha zones especialment habilitades per a jugar.
MALALTIA O ACCIDENT.
En cas de malaltia o accident, el servei mèdic, els medicaments i el desplaçament aniran a càrrec del grup, així
com la responsabilitat legal ; excepte per causes imputables a la casa de colònies.

Cal portar el nº de la

seguretat social de tots els participants, o bé altres cobertures mèdiques del grup.
ASSISTENTS A L’ESTADA.
Cal que l’estada la faci un grup d’assistents tancat. En cap cas pot ser una estada oberta, que es publiciti per
internet, o que els assistents no siguin coneguts dels responsables que signen el present document.
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PARTICIPANTS A L’ESTADA.
Segon l’Article 2 de l’Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la DGP de
les persones que s’allotgen (pernocten) als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya. S’ha de presentar un
llistat identificant: Nom complert, data de naixement, nacionalitat, DNI i domicili de residència, de tots els
participants a l’estada, inclosos menors de 14 anys. A tal efecte sol·liciteu a la casa la plantilla per a omplir, en
format Word; Només queden exempts de presentar el llistat, els grups d’activitats organitzades per a menors
de 18 anys sempre que estiguin sota el control i supervisió de persones responsables del grup. Totes les
escoles, entitats o empreses presentaran fotocopia del DNI del responsable del grup.
SIGNATURA.
La signatura del contracte per a l’ús de la casa de colònies comporta l’acceptació del present reglament.
L’entrega signada d’aquesta copia del reglament es

farà com a molt tard, a l’inici de l’estada adjuntant

fotocòpia del DNI de la persona responsable i s’escau i segons l’apartat anterior el llistat identificant la totalitat
dels participants a l’estada.
No complir aquest supòsit comportarà la finalització de l’estada sense possible retorn del pagament acordat per
l’estada, ni opció a demandar cap de compensació.
I per a que així consti, signo a _________________ el ______________________
Nom :
DNI :

VISITA A LA CASA.- Es recomana acordar la visita a la casa abans de realitzar l’estada, verificant les
característiques d’aquesta, delimitant els espais d’ús i definint les activitats que s’hi realitzaran.
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