
 

 

 

 

ACORD PER A MASCOTES 

 
(El present acord s'aplica a totes les mascotes excepte gossos per a invidents) 

 
L'hotel permet mantenir la meva mascota a la meva habitació, en base als punts següents: 

 
1. La meva mascota és un gos domesticat i només està permès 1 per habitació. No es permet 

l'entrada a qualsevol altra habitació de l'hotel. Ha de pesar com a màxim 8kg. 

 

2. Estic d'acord a pagar el cost de 50€ per nit i mascota, no reemborsable. Només puc tenir la 

meva mascota a una habitació amb terrassa (Màxim 4 habitacions amb terrassa disponibles, 

subjecte a disponibilitat de l’hotel). Comprenc que hi pugui haver càrrecs extres en cas que la 

meva mascota causi algun dany. 

 
3. La meva mascota haurà de portar sempre la corretja quan estigui fora de la meva habitació. 

 
4. He d'eliminar correctament qualsevol malbaratament associat amb la meva mascota a les 

instal·lacions de l'hotel. 

 
5. Entenc que no es permeten mascotes al restaurant de l'hotel, zones comunes, zona de la 

piscina o interiors. Les mascotes poden acompanyar els seus amos a les terrasses de l'hotel, 

sempre que estiguin convenientment lligades i no representin un problema per als hostes de 

l'hotel. 

 
6. Entenc que durant el servei de neteja de l'habitació he de ser present o no ha d'estar el gos a 

l'habitació. 

 
7. Estic d'acord a pagar a l'hotel qualsevol càrrec per neteja o reparació necessària a causa de 

les taques i/o danys que hagi pogut ocasionar la meva mascota. Per aquesta autoritzo a 

carregar a la meva targeta de crèdit i afegir a la factura, el cost d 'aquests serveis 

addicionals. 

 
8. Estic d'acord que sóc responsable del soroll que pugui fer la meva mascota i asseguraré que 

no interrompi la tranquil·litat d'altres hostes de l'hotel. 

 
9. Estic d'acord en cas que la meva mascota enterboleixi la tranquil·litat dels altres hostes, 

l'hotel decideixi que aquesta s'haurà d'allotjar fora de l'hotel. 

 
10. Allibero al Gran Hotel La Florida de qualsevol responsabilitat per qualsevol dany i/o perjudici 

patit per la meva mascota. Estic d'acord que assumeixo plena responsabilitat per qualsevol 

lesió o dany causat o presumptament causat per la meva mascota i incorregut o 

suposadament incorregut als hostes, empleats o convidats de l'hotel. Estic d'acord a 

indemnitzar, defensar i mantenir indemne a l'hotel de contra qualsevol pèrdua, reclamació, 

danys, responsabilitats, costos i despeses (incloent honoraris d'advocats i costos judicials) 

patides per l'hotel o notificats per qualsevol altre hoste de l'hotel, empleat, convidat o persona 



que sorgeixi de o en connexió amb l'estada de la meva mascota a l'hotel. 

 
11. Entenc i estic d'acord que l'hotel es reserva el dret d'excloure la meva mascota de l'hotel si 

és considerada perillosa o és probable que causi algun dany a altres hostes de l'hotel. 

 
12. Confirmo que la meva mascota està al dia de les vacunacions obligatòries així com està 

exempta de malaltia o malalties contagioses. 

 
13. Estic d'acord que en tot moment, mentre estigui allotjat a l'hotel, m'asseguraré que la meva 

mascota compleixi totes les lleis i reglaments de Barcelona , Espanya. 

 

He llegit, entès i estic d'acord amb l’anteriorment esmentat: 

 

Nom de l’hoste: 

Signatura: 

 

Habitació:  

Data: 
 

Presenciat per: (Nom i càrrec de l'empleat de l'hotel) 

 

Signatura: 


