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NORMAS RESERVA GALEGO 2015 

 

Instalacións xuvenís: Albergue de Gandarío 

 

Condicións de reserva e solicitude dos albergues xuvenís 

 

Grupos: 

 

O representante legal da entidade cubrirá correctamente en todos os seus puntos 

os correspondentes ANEXOS de solicitude de reserva inicial e confirmación desta 

que poderá descargar en formato odt ou pdf no seguinte enlace. 

 

Unha vez confirmada a dispoñibilidade do albergue, comunicaráselle ao solicitante 

que pague o 50% do importe total que corresponda con 15 días de antelación á 

data prevista para a incorporación ao albergue de Gandarío. 

 

O mencionado ingreso realizarase a través da Oficina Virtual da Consellería de 

Facenda de la Xunta de Galicia. 

 

 

 

http://xuventude.xunta.es/albergue-residencia-xuvenil-gandario.html
https://host.cixtec.es/EntradaOficinaVirtual/CIXTEC.dll/appdirect?app=UPLOADXEITO_XEITO&tipo=D&op=X0006&param=M_WTA10TS&Idioma=G
https://host.cixtec.es/EntradaOficinaVirtual/CIXTEC.dll/appdirect?app=UPLOADXEITO_XEITO&tipo=D&op=X0006&param=M_WTA10TS&Idioma=G
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O 50% restante do importe total correspondente aos prezos privados que se 

regulan na Orde da Consellería de Traballo e Benestar do 18 de decembro de 

2014 (pdf ou html) ingresarase con anterioridade ao día da incorporación ao 

albergue e presentaranse na recepción deste os correspondentes impresos 

xustificativos dos mencionados ingresos. 

 

Para anulación e devolución de pagamentos efectuados, estarase ao disposto na 

normativa legal vixente da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

O grupo deberá acceder e abandonar o albergue ás horas indicadas na folla de 

reserva, para ser recibido e despedido polo encargado da instalación.  

 

Oalbergue deixarase no mesmo estado de orde e limpeza en que foi encontrado. 

 

O número de prazas reservadas deberá corresponder realmente co número de 

ocupantes. O encargado do albergue denegará a admisión dos grupos nos 

 

Seguintes casos: 

 

Cando o número de persoas que se presenten sexa inferior en máis dun 20% ao 

número de prazas da reserva. 

 

Cando o número de persoas que se presenten sexa superior ao de prazas 

reservadas e a capacidade do refuxio non o permita. 

 

En calquera caso, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado poderá dispoñer 

das prazas que non se ocupen. 

 

O responsable do grupo entregaralle ao encargado do albergue, á súa chegada a 

este, unha relación nominal, con DNI, de todos os usuarios. No caso de ser algún 

deles menor de idade, o responsable deberá facer constar, por escrito, que conta 

con autorización do pai, nai ou titor. 

 

Deberá haber un responsable maior de idade por cada 10 menores ou fracción, e, 

en calquera caso, un mínimo de dous responsables por grupo. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioCA05-191214-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioCA05-191214-0001_gl.html
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Salas de traballo e reunións: 

 

É potestade da dirección do albergue a distribución das salas aos grupos, 

dependendo da súa dispoñibilidade, programación, número de ocupantes, horario, 

etc. O uso das salas non é un dereito inherente á reserva das prazas no albergue. 

 

Individuais: 

 

Directamente no albergue que está aberto á ocupación individual, sempre que 

haxa prazas libres. O pagamento da estanza faise no momento da entrada ao 

encargado da instalación. 

 

Todos os usuarios deberán respectar as normas de convivencia, horarios de 

descanso e contribuír ao bo uso e gozo da instalación, o seu mobiliario e aparellos. 

Coidarán, así mesmo, do mantemento axeitado do contorno. 

 

Non está permitido o consumo de bebidas alcohólicas nas instalacións xuvenís. 

 

Non se admiten cans nin outros animais de compañía. 

 


