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Com tots els anys, CCOO ofereix places en residències de Temps Lliure i en els nostres establiments d’El Teularet, Morillo de Tou i 
Hostería del Huerna, que aquest any incorporen, amb el mateix tractament d'adjudicació que per a les residències de Temps Lliure, 
una part de cadascuna de les seues instal·lacions, així com en els establiments concertats, que es detallen en el fullet, per als torns 
d’estiu. El desenvolupament del turisme social és un objectiu i un servei més de CCOO 

 
 

1.  NORMES PER A SOL·LICITAR LES RESIDÈNCIES  DE TEMPS LLIURE A ADJUDICAR PER CCOO MITJANÇANT SORTEIG: 
 

1.1.    S’ha de sol·licitar en el model oficial de cada residència. Totes les sol·licituds les trobareu en la web: www2.pv.ccoo.es/serveis  perquè les pugueu 
imprimir. 

 
•  La sol·licitud s’ha d’omplir amb totes les dades que s’hi demanen, amb lletra clara i amb majúscules. És imprescindible adjuntar fotocòpia 

del DNI de la persona sol·licitadora i  ressenyar, en la casella corresponent, el núm.  de DNI de tots els acompanyants majors de 16 
anys.  Abans d’omplir la sol·licitud llegiu detingudament les instruccions/normes detallades al seu dors. 

 
• L’omissió de dades o errades en la sol·licitud pot invalidar el seu tractament per a l’adjudicació d’estada. La CS de CCOO es 

reserva la facultat de comprovar l’exactitud de les dades reflectides per la persona sol·licitadora. 
 

• La sol·licitud s’ha de presentar per DUPLICAT i per a la seua tramitació, es requereix estar al corrent en el pagament de les quotes i tenir una 
antiguitat mínima de sis mesos. 

 
• Es poden sol·licitar dues residències de temps lliure marcant sols un torn en cada sol·licitud o bé, una residència marcant dos torns. 

 
• Poden sol·licitar cadascuna de les persones afiliades que formen la unitat familiar 

 
• En la sol·licitud ha de quedar reflectit clarament el TOTAL de persones que desitgen utilitzar la residència de temps lliure, 

independentment que siguen xiquets o adults, incloent-hi els menors de 2 anys. Comproveu a través de la publicitat facilitada, que la 
residència disposa del tipus d’habitació que necessiteu, ja que com a norma general, sols s’adjudicarà una habitació per sol·licitud. 
Les habitacions de 3 i 4 places sols disposen de dos llits, i la 3a o 4a plaça com a supletòria o llitera, instal·lada dins del mateix 
dormitori. En el cas de menors de 2 anys que necessiten bressol, heu d’indicar-ho juntament amb la notificació de pagament. 

• La sol·licitud ha de ser revisada, signada i segellada per la persona responsable de Serveis/Temps Lliure de la federació, unió intercomarcal, 
etc., I dipositada  allí mateix, per a la seua posterior tramitació pel sindicat. 

 
• No entren en sorteig, i queden en llista d’espera, totes les sol·licituds que incloguen qualsevol persona sol·licitadora o 

acompanyant que haja sigut adjudicat i gaudit de residència en els últims 3 anys.    
 

• EL TERMINI D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZA, PER A TOTS ELS TORNS, EL 3  DE  MARÇ. 
 
 1.2.  Preus dels serveis: 
 

• Els preus ressenyats en el cartell corresponen a la pensió completa per persona i dia, en habitació compartida, IVA INCLÒS.  El transport 
fins a la residència adjudicada serà a càrrec de la persona beneficiària.  Els preus corresponen a l’any 2013 i s’incrementaran en el 
percentatge que establisca cada Govern autònom. (*) 

 
•  L’edat dels xiquets i xiquetes, a l’efecte de descompte o gratuïtat, és la que tinga al començament del torn sol·licitat. Els xiquets i 

xiquetes de 2 a 12 anys (ambdós inclusivament) tenen el descompte que fixe el govern autònom on es troba la residència. Els 
menors de 2 anys (i sols en aquelles residències on s’establisca aquesta opció), gaudiran d’estada gratuïta, sempre que dormen en 
l’habitació dels pares o responsables i no utilitzen el servei de menjador. Es consideren com a adults les dues primeres persones que 
ocupen l’habitació, i la resta d’acompanyants s’ha de facturar segons l’edat.  En cas que una família ocupe més d’una habitació, les 
dues primeres places de cada habitació es facturaran com a adults.  

• (*) Els torns, preus i descomptes per als establiments El Teularet, Hostería del Huerna i Morillo de Tou, els trobaràs adjunts a 
la sol·licitud corresponent. 

   1.3.  Criteris d’adjudicació i de pagament dels serveis: 
 

• Una vegada finalitzat el termini d’admissió, les places s’adjudicaran mitjançant sorteig. 
• Sols entren en el sorteig les persones sol·licitadores que no hagen gaudit de places en els tres anys anteriors. La resta queden en llista 

d’espera. 
 

• La notificació de les adjudicacions de places i la manera i terminis de pagament així com l’adreça i els terminis per a l’enviament del 
justificant de pagament es comunicarà als adjudicataris en la data que cada organització o residència considere oportuna, una vegada 
realitzat el sorteig que és a la fi de març.  No complir els terminis i pagaments és motiu d’anul·lació.  

 

1.4 Descomptes: 
 

• Xiquets i xiquetes menors de dos anys que no utilitzen els serveis de menjador i dormen en l’habitació dels seus pares, mares o tutors: 
gratis (sols en aquelles residències on s’establisca aquesta opció). Els xiquets de 2 a 12 anys (ambdós inclosos) que ocupen l’habitació 
dels seus pares, mares o tutors: descompte del 50% sobre l’import de les habitacions, llevat en La Casona del Pinar que és el 40%. Les 
dues primeres places sempre es cobren com a adults encara que en famílies monoparentals algunes residències no apliquen 
aquesta norma. Les famílies monoparentals ho han d’indicar en la sol·licitud i han d’aportar la documentació acreditativa si se’ls 
adjudica residència. 

 
• Descomptes a famílies nombroses: En les residències de  Carballino, Panxón  i Orihuela del Tremedal. 

 
• Descomptes a persones discapacitades: En la residència d’Orihuela del Tremedal. 

 
• Per obtenir els descomptes és obligatori presentar la documentació pertinent. 

 
•  Els descomptes per als establiments El Teularet, Hostería del Huerna i Morillo de Tou, els trobaràs adjunts a la sol·licitud 

corresponent. 

http://www2.pv.ccoo.es/serveis


 
 
 1.5.   Anul·lació de places i devolució de quantitats: 
       

            a)  Anul·lació de places: 
 

• Per a anul·lar places, s’ha de comunicar, mitjançant escrit dirigit a la Secretaria d'Assessorament i Serveis de la Confederació Sindical 
de CCOO, a través del següent correu electrònic: manumartinez@ccoo.es , estant subjecte a les retencions fixades pel govern autònom 
on estiga situada la residència. 

 
• En el cas d’una anul·lació parcial justificada, s’atendrà als criteris de devolució i retenció establerts per a cada residència. 
 
• En cap cas és justificable l’anul·lació per haver obtingut plaça a través d’altre conducte, i queda aquesta sol·licitud com si realment 

l’hagués gaudit. Les anul·lacions no justificades documentalment figuraran com a gaudides a efecte de la preferència d’adjudicació 
en els 3 anys següents. 

      b) Devolucions de quantitats:  
 

• Les quantitats que s’hagen pagat de les places anul·lades es tornen després de la reclamació de la persona interessada mitjançant carta 
certificada a la direcció de la residència i per calcular el percentatge de devolució es pren com a data la de remissió; aquests poden variar 
segons els criteris de devolució establerts pel govern autònom on estiga ubicada la residència, però en general se solen aplicar els  
  següents: 

 
   ANUL·LACIONS:        % DE DEVOLUCIÓ 

                            Abans de 30 dies                    100%   
   Abans de 15 dies                     75%       
   Abans de  3 dies                      50%    
   De 3 a 0 dies                             25%        

 
• La no presentació o l’anul·lació una vegada començat el torn, ha de justificar-se documentalment davant de la direcció de la residència i      

és a  criteri d’aquesta,  la devolució o no, de les quantitats pagades i en quin percentatge. 
 

2.  NORMES PER A SOL·LICITAR LES RESIDÈNCIES  DE TEMPS LLIURE ON CCOO NO DISPOSA DE PLACES. 
 

• La sol·licitud per a residències d’Andalusia l’ha d’enviar personalment la persona afiliada a la Junta d’Andalusia,  Consejería de Empleo. 
Servicio de Tiempo Libre – Apartado de correos 5001 – 41006- Sevilla ·  Tel: 955049051 · Web: www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl 

 
  Les adjudicacions les fa directament la Junta d’Andalusia.  
   

• La sol·licitud per a  la residència de Navacerrada (Madrid),  les ha d’enviar personalment l’afiliat o afiliada, a l’atenció del director de la 
residència, a l’adreça següent: Puerto de Navacerrada · Ctra.  M-601. km 20 – 28470-Cercedilla (Madrid)   · Tel.  918 523 984  · Web: 
www.madrid.org/imder    
 
Abans de sol·licitar places, consultar condicions en la residència.  
 

Les adjudicacions les fa la direcció de la residència. 
 
3.  ESTABLIMENTS CONCERTATS. 
 

• Els establiments concertats no entren en sorteig, per la qual cosa les reserves de places les pot fer la persona afiliada, personalment, posant-se 
en contacte amb establiment elegit a través del seu correu electrònic o telèfon. 

 
• Hotel Bersoca** (Benicàssim- Castelló),  Telèfon:  964 301 258 · Fax: 964 394 144 

 Web: www.hotelbersoca.com c/e:  reservas@hotelbersoca.com  ·  bersoca@hotelbersoca.com  
 Torns d'estiu de 7 dies: De l'1 de juliol al 10 de setembre. 
 

• Hotel Ronda II *** (El Puig - València):  Telèfon:  961 471 228 ·  Web: www.hotelronda.es  ·  c/e: hotelronda@ hotelronda.es 
 Torns d'estiu de l'1 de juliol al 10 de setembre. Es podrà contractar sense mínim de dies d'estada establit en règim de Pensió Completa 
i   Mitja Pensió.  
 

• Residencial  Al - Andalus - Apartaments (Alcossebre- Castelló) - (Sols allotjament)  

   Telèfons: 963 529 697 · Mòbil: 659 030 303  ·  Fax: 963 516 605  ·  Web: www.gslplayas.com  · c/e: gsl@gslplayas.com 
  Torns d’estiu de 15 dies: De l’1 de juny al 15 de setembre. 

 
•     La reserva de places és per torn complet. La confirmació de les estades va d’acord amb la disponibilitat d’habitacions o apartaments en  el  torn  

elegit.  
                            

• Per a altres torns consulteu amb l’establiment elegit. 
 

• El pagament de les places i dels serveis l’ha d’efectuar la persona afiliada en l’establiment elegit. 
 

• Per beneficiar-se de l’oferta i/o descomptes s’ha d’acreditar l’afiliació a CCOO aportant el darrer rebut de pagament de quotes o certificació 
substitutòria. Així mateix, els familiars en primer grau de consanguinitat i afinitat, han de presentar els documents personals d’identificació que 
acrediten la seua relació familiar. 

 
• Per a descomptes a menors i devolucions,  vegeu quadre de l’establiment: 
 

· Hotel Bersoca (Castelló) 
- Descomptes: Xiquets de 0 a 3 anys gratis si no utilitzen servei de menjador. En cas de necessitar bressol es paga en l’hotel. De 3 a 13 anys  
      descompte del 30%  

      - Percentatge de devolució per anul·lació d’estades: Abans de 30 dies el 90%; entre 30 i 7 dies el 50%, menys de 7 dies no hi ha devolució. 
     - L’hotel cobrarà de l’import total de les estades: el 25% en confirmar la reserva, i el 75% restant s’ha de pagar amb 30 dies  
       d’antelació a l’arribada a l’hotel. 
 
· Hotel Ronda (València): Descomptes. Xiquets i xiquetes de 0 a 2 anys gratis si no utilitzen servei de menjador. De 2 a 12 anys 50% de 
descompte quan compartisquen habitació  amb  els seus pares, mares o tutors. Devolució per anul·lacions: consulteu en l’hotel. 
 
· Residencial  Al – Andalus (Apartaments): Consulteu en l’establiment. 

 

• La no presentació o l’anul·lació una vegada començat el torn, ha de justificar-se documentalment davant de la direcció de l’establiment concertat i és a 
criteri d’aquest,  la devolució o no, de les quantitats pagades i en quin percentatge. 

 
 

Més informació en la Web  www2.pv.ccoo.es/serveis fent clic en “Oci i Temps Lliure 2014” 
 
 

ESTÀ PROHIBIDA L’ENTRADA D’ANIMALS EN LES RESIDÈNCIES I EN ELS ESTABLIMENTS CONCERTATS 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl
http://www.madrid.org/imder
http://www2.pv.ccoo.es/serveis
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