
TERMINI I CONDICIONS ANUL·LACIÓ  

 

Dades del centre:  

Guarderia el Floquet 

CG2, num31. Edifici Solana de Tarter – Bloc 6, Local1. 

El Tarter – AD100 

Principat d’Andorra 

Article 1. – Objecte i finalitat. 

La Guarderia El Floquet té una funció social i en cap cas és un substitut de la família sinó que s’entén com a un 

complement educatiu família. Es considera que té una incidència important i directa sobre la salut física i 

emocional de l’infant i sobre el seu desenvolupament social intel·lectual. La seva funció primordial és 

educativa. 

L’objectiu de la Guarderia El Floquet és donar un servei esporàdic als pares o responsables dels infants que 

afavoreixi el desenvolupament de cada infant, que li permeti adquirí els requisits bàsics per afavorir la 

integració de l’infant en societat i a la cultura de la muntanya, de la neu i de les activitats que envolten la neu, 

tot sense discriminacions de cap classe. 

Se seguiren les orientacions educatives i pedagògiques segons l’edat dels infants. Aquestes orientacions 

s’especifiquen al Projecte Educatiu. 

 

Article 2. – Preinscripció 

La preinscripció és realitzarà via e-mail a l’adreça de correu electrònic del centre 

(elfloquet.andorra@gmail.com) o via la web a l’apartat inscripcions. Els sol·licitant rebrà una confirmació amb 

l’informació següent: nom dels pares o tutors, telèfon de contacte, nom de l’infant, dia o estada al centre, cost 

estimatiu. És recordarà als sol·licitants les condicions d’inscripció definitiva.  

 

Article 4. – Protecció de dades 

En compliment del que disposa la Llei 15/2003 del 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal, la Guarderia El Floquet informa que les dades que ens faciliteu seran incorporades al fitxer 

informatitzat de dades personals, la titularitat i responsabilitat del qual correspon a la Guarderia El 

Floquet, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. Per 

poder exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió, us podeu adreçar per escrit al correu 

electrònic : elfloquet.andorra@gmail.com 

 

Article 5. – Normes econòmiques 
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5.1. – S’estableix que per períodes de alta ocupació, la reserva nomes serà confirmada amb una 

pagament via LINK del 30% o 100% de la reserva. 

5.2. – El pagament es farà a Guarderia el Floquet :  

              -  Amb targeta bancaria (VISA, MASTERCARD) amb el banc Crèdit Andorrà.  

              -  O efectiu 

5.3. – Les tarifes de la Guarderia El Floquet són les següents: 

1 dia  (de 09:00 a les 15:00) ......................................................................................................  52,50 € 

1 mig dia (9h a 12h o 13h a 16h)................................................................................................  38,00 € 

2 dia  (de 09:00 a les 15:00) ..................................................................................................... 102,00 € 

2 mig dia (9h a 12h o 13h a 16h)................................................................................................  73,50 € 

3 dia  (de 09:00 a les 15:00) ............................................................................................  134,50 € 

4 dia  (de 09:00 a les 15:00) ............................................................................................  171,00 € 

5 dia  (de 09:00 a les 15:00) ............................................................................................  207,00 € 

5 mig dia (9h a 12h o 13h a 16h)...............................................................................................150,00 € 

Forfet per Hora .........................................................................................................................  14,00 € 

Preu especial parròquia  ....................................................................................................  35,00€ / dia 

Dinar  .............................................................................................................................      10,00 € 

Assegurança Extraescolar ...........................................................................................................  3,00 € 

 

* Impostos inclosos 

Aquestes tarifes amb el corresponents preus es col·locaran en un lloc ben visible de la Guarderia El 

Floquet per donar-ne coneixement. 

5.4. – El dies següents no entren en cap oferta o pac, s’hauran de abonar de forma individual a un 

preu de 52,50€: 08/12 – 25/12 – 26/12 – 01/01 – 06/01 – 04/03 – 14/03 – 19/04 – 22/04 

Qualsevol eventualitat plantejada pels responsables dels menors, que no estigui prevista en el 

present reglament, es trametrà la proposta a la direcció de la Guarderia El Floquet per a la seva 

resolució.  

 

Article 6. – Anul·lacions i devolucions. 

Anul·lacions 

6.1. – Les reserves sense prepagament podran ser anul·lades via email. 

6.2 – Les reserves amb prepagament només podran ser anul·lades amb un mínim de 10 dies de 

anticipació via email. 

6.3 – Les reserves de infants que ja hagin començat la seva estada al centre no podran ser anul·lades. 

Amb l’excepció de: 



 - Mort de un Familiar de primera línia (s’exigeix justificant oficial).   

 - Malaltia greu del nado (s’exigeix justificant oficial). 

Devolucions 

6.4. – Devolució del 100% de la reserva  si l’anul·lació es fa amb 10 dies (a les 17:00) mínim de 

antelació 

6.5 –A menys de 10 dies de la data de reserva no es realitzarà cap devolució. 

 

Article 7. – Infraccions 

Es considera infraccions les conductes següents: 

7.1. – No recollir els infants quan acabi l’horari establert. 

7.2. – No recollir sense dilacions l’infant que es posin malalts mentre és al centre, des del moment en què se 

li ha comunicat la situació i com a màxim en dues hores 

7.3. – No facilitar a la direcció de la Guarderia El Floquet totes les dades, la informació i els documents que 

se’ls hi demanin, que siguin necessaris per al compliment de les funcions assignades legalment als centres. 

7.4. – No complir amb les normes establertes per la Guarderia El Floquet, d’una maner a reiterada. 

 

Article 8. – Sancions 

La infraccions descrites podran comportar les sancions següents: 

8.1. – En els casos d’incompliment de l’horari de recollida i d’incompliment de recollir amb celeritat l’infant 

quan s’ha comunicat als responsables que està malalt, es podrà aplicar la suspensió d’assistència del menor 

al centre. 

8.2. – En el supòsit de manca de col·laboració amb la direcció de la Guarderia El Floquet s’aplicarà una 

suspensió d’assistència del menor al centre. 

8.3. – No es realitzarà cap tipus de devolució en aquests casos. 

 

Article 9. –  Jurisdicció 

9.1. – La llei andorrana serà la llei aplicable a les eventuals controvèrsies relatives a la interpretació o 

execució de les presents termes i condicions. Tota disputa que pugui derivar de la prestació del servei estarà 

subjecta a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals Andorrans. 

 

 


