
NORMATIVES 
 
ASSEGURANÇA: 
 
Els volem recordar (si encara no ho han fet) que ens enviïn, la pòlissa d’assegurança de la 
seva caravana, o el rebut on surtin les dades d’aquest any. Si no tenen assegurança 
contractada i els interessa, els podem facilitar el contacte d’una asseguradora específica per a 
caravanes. 
 
MATRÍCULES: 
 
El sistema d’entrada al càmping, és amb lectura automàtica de matrícules, mitjançant càmeres. 
Per això és molt important que ens CONFIRMEU LA MARCA, EL MODEL, COLOR I 
MATRÍCULA DEL COTXE. Si canvia de cotxe, NO PODRÁ ENTRAR sense avisar abans a 
recepció.(Enviant un mail amb les dades abans de la vostra arribada) 
 
REBUDA DE PAQUETS : 
 
Per raons de seguretat i responsabilitat, NO PODEM ACCEPTAR LA RECOLLIDA DE CAP 
PAQUET per a clients a la recepció. Si han de rebre un enviament, preguem que avisin al 
transportista perquè els truqui i faci l’entrega personalment a l’entrada de les nostres 
instal·lacions. 
 
BRAÇALETS DE TEMPORADA: 
 
Recordar que és obligatori portar el braçalet SEMPRE que estiguin a les nostres instal·lacions, i 
no oblidar-lo a casa, o a un altre vehicle. 
 
Us informem que al final de la temporada és obligatori tornar tots el braçalets i targetes. 
Per cada braçalet NO RETORNAT, s’haurà d’abonar 5€.Si no passen per recepció a fer 
l’entrega de braçalets i targetes, poden perdre el dret a la seva parcel.la a la propera 
temporada. 
 
CIRCULACIÓ: 
 
No està permesa la circulació de vehicles des de les 24h fins les 7h dins el càmping. 
No està permesa la circulació de patinets ni bicicletes quan es fa fosc, i la velocitat màxima 
serà de 10km/hora. 
 
LIMITACIÓ HORARIA: 
 
Les estades al càmping de les diferents opcions de temporada només serà permesa de l’1 /04 al 
14/06, i de l’11/09 al 30/09 del divendres a les 17h (no abans) i fins el dilluns a les 11.00 (no 
després). 
Queden exclosos d’aquesta norma la Setmana Santa, i els ponts i festes d’àmbit estatal i 
autonòmic. 
 
ELECTRICITAT: 
Durant la setmana de dilluns a les 11 a divendres a les 17h, es pot tallar el subministrament 
elèctric de les parcel·les. Per tant, els recordem, que les seves neveres han de quedar buides 
i parades entre setmana. 
Per respecte al medi ambient i a l’eficiència energètica, només seran permeses les llums de baix 
consum i led. 
 
  



MASCOTES: 
 
Queda totalment prohibit portar el gossos sense lligar a l’interior del càmping, i no tindran 
accés al restaurant, supermercat , sanitaris ni piscines. 
No es permet deixar el gos sol a la parcel.la. 
 
 
OCUPANTS DE LA PARCEL.LA DE TEMPORADA: 
 
La capacitat màxima és de 5 persones per parcel.la. L’accés al càmping està reservat al/la 
titular de la reserva i a la seva unitat familiar (familiars de primer grau que resideixin 
permanentment al domicili del/la titular (que es pugui demostrar mitjançant del certificat d’ 
empadronament). 
 
VISITES: 
 
Les visites només seran permeses, mentre hi hagi a la parcel.la, com a mínim, un dels titulars 
de la temporada, major d’edat. Sense aquest requisit, no seran considerades visites, i s’haurà 
d’obtenir l’autorització de recepció i abonar el preu vigent de la parcel.la i persones segons la 
tarifa general. 

L’aforament màxim per parcel.la entre els components de la temporada i les visites no pot 
superar els 10 ocupants. No poden pernoctar més de 5 persones a una parcel.la 

 
Del 06/04 al 10/04 (ambdós inclosos), del 22/06 al 25/06 (ambdós inclosos) i del 21/07 al 
15/08 (ambdós inclosos) no s’acceptaran visites per raó d’aforament. 
 
 
SILENCI: 
 
L’horari de silenci és des de les 24h fins les 7h. A partir de les 23h,però, caldrà anar baixant 
el tó.  
Per la revetlla de Sant Joan, es farà una excepció a la norma, sempre a criteri de la direcció del 
càmping. 
 
 
Els clients pel fet de signar la fitxa d’estada, accepten aquestes normes i les normes generals 
dels establiments d’acampada exposades públicament a la recepció del càmping. 
 
 
 
 
Desitgem que passin una bona estada al càmping. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


