Responsabilitat de les persones posseïdores d'animals:
1. Tots els animals de companyia que es registrin en l'establiment han d'anar acompanyats del seu
propietari en tot moment i han d'estar identificats.
2. Tots els propietaris dels animals de companyia en el moment de check-in hauran d'ensenyar el llibre
de vacunacions al dia segons la normativa legal vigent.
3. La persona posseïdora d'un animal és responsable del comportament de l'animal dins de l'establiment
(tant de la part interior com exterior).
4. Queda restringida l'entrada de l'animal de companyia a les zones on es vengui o consumeixi
productes alimentaris i zones restringides indicades per motius d'higiene.
5. La persona posseïdora d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és
responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a
les vies i espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix la legislació civil
aplicable.
* Les prohibicions i restriccions no afecten els gossos guia quan vagin acompanyats de persones
invidents i gaudeixin de les condicions higièniques, sanitàries i de seguretat que preveuen aquestes
ordenances

Normes generals sobre gossos a VILA ARENYS HOTEL:
En VILA ARENYS HOTEL són benvinguts els gossos i mascotes, a excepció de races perilloses, si bé cal
tenir en compte la següent normativa:
Tot el que has de saber si vols quedar-te a l'Hotel amb la teva mascota:
• 1- Existeix algun recàrrec? Sí. Hi ha un recàrrec de 20 € / nit per mascota.
• 2-El meu gos ha causat destrosses a l'habitació. En aquest cas, l'import dels danys serà sufragat pel
propietari, carregant-aquests en la factura.
• 3- Totes les habitacions estan adaptades per a ells? Sí.
• 4- Quants gossos hi pot haver en una habitació? Només es permet un màxim de 2 mascotes per
habitació, en qualsevol cas, no dubti en preguntar-nos.
• 5- Quines coses no pot fer el meu gos? Els gossos no podran pujar als llits, entrar a les dutxes de
l'habitació, així com en les piscines.
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