
NORMATIVA I REGLAMENT CAMPING MIRAMAR

DRET D’ADMISIÓ I ESTANCES:

No s’admetrà al Càmping, o s’expulsarà del mateix amb l’auxili dels
agents de l’autoritat si fos precís, quan existeixi presumpció fundada
de  que  vagin  a  incomplir  les  normes  de  convivència,  moralitat  o
decència, o pretenguin entrar o entrin en aquell amb la fi diferent a la
de realitzar les activitats pròpies de l’establiment. En aquest sentit
s’entendrà - Reservat el Dret d’Admissió.-

També  es  Reserva  el  Dret  d’Admissió,  de  quins  amb  les  seves
pertinences  ocupin  o  vagin  a  ocupar  espais  manifestament
desproporcionats per al número de persones que se serveixin d'això.

"No s’admetrà l’entrada a quins siguin deutors de l’Empresa per raó
de serveis prestats amb anterioritat i que els imports no s’haguessin
fet  efectius  en  el  seu  dia"   (Art.  2º  Reglament  de  la  Federació
Catalana de Campings)

“L’admissió d’animals domèstics es facultativa de cada Càmping. En
cas  de  ser  admesos,  s’hauran  d’atenir  a  totes  les  disposicions
particulars establertes al respecte, en especial les concernents a les
races potencialment perilloses, mostrar la documentació exigible, tant
governativa com sanitària y tindre’ls permanentment lligats, sent els
propietaris  els  responsables  dels  prejudicis  que  puguin  ocasionar.”
(L.10/1999-30/07/99).

INSCRIPCIÓ

Per  entrar  en  el  Càmping  es  OBLIGATORI  la  presentació  del
corresponent Document Nacional  d’Identitat  o Passaport,  així  como
omplir la documentació necessària pel seu registre en cada moment
exigida per les autoritats espanyoles.

El contracte estarà firmat pel client, acceptant lo indicat en el mateix.
Tota  modificació  de  lo  declarat,  deu  ser  comunicat  a  la  recepció
immediatament. El titular de la fitxa de inscripció haurà de ser major
de edat i serà el responsable de tots els actes y prejudicis que puguin
ocasionar ell i/o els seus acompanyants. 

PAGAMENT DEL PREU DE L’EMPLAÇAMENT



Els clients hauran d’abonar l’ocupació de la parcel·la a l’arribada a
l’establiment. 

“Las tarifes vigents son les exposades en el cartell oficial. Els preus
s’aplicaran  per  jornada  d’acord  al  número  de  pernoctacions.  La
jornada de càmping finalitza a les 12 hores. Com a mínim es meritarà
una jornada i  les sortides posteriors a las 12 hores suposaran una
jornada mes. “(O.11/7/86-art.28.2).

“No es permet deixar tendes o caravanes sense ocupants, excepte
expressa  autorització  de  la  Direcció  del  Càmping.”  (Art.  14º
Reglament de la Federació Catalana de Campings).

“En  cas  d’impagament  o  abandonament,  la  Direcció  del  Càmping
podrà traslladar els elements d’acampada a un nou emplaçament fora
de  la  zona  d’acampada  sense  les  condicions  de  seguretat  que
s’ofereixen al Càmping, per deixar la parcel·la lliure i expedita.” (Art.
15º Reglament de la Federació Catalana de Campings).

“Llevat  pacte  d’altres  condicions,  el  termini  pel  pagament  de  las
quantitats meritades per estances o serveis venç al final de la jornada
(12 hores). En conseqüència, en tot moment es podrà exigir del client
el pagament de les jornades vençudes. En circumstàncies especials, a
criteri de la Direcció, es podrà demanar el pagament per avançat.”
(Art. 16º Reglament de la Federació Catalana de Campings).

Es  recomana  als  clients  que  liquidin  qualsevol  servei  pendent  de
pagament la vigília de la seva sortida. El dia de sortida, els campistes
hauran d’abandonar l’emplaçament a les DOTZE HORES i mai abans
de l’hora d’obertura de l’Oficina de Recepció.

PARCEL·LES: UBICACIÓ DE TENDES, CARAVANES I SIMILARS

“La  ubicació  de  les  tendes,  caravanes  i  altres  vehicles  haurà  de
realitzar-se durant les hores d’obertura del Càmping i en les places
que s’assignin. Cada plaça o unitat d’acampada es l’espai de terreny
destinat a la ubicació d’un vehicle y d’un alberg mòbil.  (O.11/7/86-
art.7.1.)  Els canvis d’ubicació o parcel·la hauran de ser prèviament
autoritzats.”  (Art.  6º  Reglament  de  la  Federació  Catalana  de
Càmpings).

La Direcció del Càmping té plena facultat per delimitar els espais de
las parcel·les i ordenar qualsevol canvi si fos necessari.

En les parcel·les reservades a lloguer anual hauran de complir-se les
següents condicions: 



- Capacitat màxima per parcel·la, inscrita en el contracte per
unitat familiar, sis persones.

- Las parcel·les estaran individualment delimitades.
- La  tenda-cuina  o  traster,  haurà  d’estar  situat  dins  de  la

parcel·la i deixant un espai per al vehicle.
- Està  totalment  prohibit  instal·lar  cimentacions,  enllosats,

alicatats,  balles,  tendals  o  qualsevol  tipus  d’obra  en  la
parcel·la la qual es cedeix l’ús. Tampoc es podrà plantar cap
arbre ni arbust. Las flors hauran d’estar en torretes.

- Està prohibit danyar la vegetació del càmping (lligar filferros,
clavar claus,…). 

- Las  barbacoes hauran d’estar  degudament situades a una
distancia  prudencial,  per  mesures  de  seguretat,  amb  les
parcel·les confrontants o situades paral·leles al carrer, sent
competència  de  la  Direcció  del  Càmping  marcar  el
posicionament d’aquesta barbacoa.

CARAVANES VINTAGE

Arribada: A l’arribada del client, aquest haurà de dipositar una fiança
de 100 euros, que serà retornada a la sortida prèvia comprovació de
que està tot en perfecte estat.

El horari d’arribada serà de 16h a 21h. 

No  es  permet  col·locar  cap  annexa  en  l’espai  situat   davant  o  al
voltant de l’allotjament sense el consentiment exprés de la Direcció
del Càmping.  Tots els allotjaments disposen d’un inventari on consten
els utensilis dels que es disposen. En el cas que faltés algun, no dubti
en comunicar-ho a la recepció per a la seva reposició. 

No s’admeten animals dins de las caravanes excepte en les següents:

- Groga
- Lila
- Rosa
- Blava

Reserves  de  Caravanes  Vintage:  En  el  supòsit  que  l’arribada  fos
posterior  o  la  sortida  anterior  a  l’estància  contractada  s’haurà
d’abonar la totalitat de la reserva. 

PAGAMENT  DE  LA  SEVA  ESTÀNCIA  I  SORTIDA:  CARAVANES
VINTAGE



En cas d’haver-se produït algun desperfecte en les instal·lacions i/o
allotjaments degut al mal us de l’usuari, s’haurà d’abonar l’import del
desperfecte a la recepció.

La caravana haurà de desallotjar-se abans de les 12h. 

VISITES 

1- Visita a clients allotjats al Càmping.

Únicament s’admetrà la visita de persones que tinguin familiars i/o
amics  allotjats  al  Càmping.  A  l’arribada  de  la  visita  la  recepció
sol·licitarà el DNI de cada persona. Les visites que desitgin gaudir de
les instal·lacions podran fer-ho previ pagament de 4,90€ adult i 3,90€
nen/a de 4 a 10 anys. 

La visita gratuïta té duració màxima de 2 hores i haurà de dipositar a
la recepció un document oficial (D.N.I.). Superades les 2 hores, estarà
subjecte a tarifa. El visitant vindrà obligat a complir les normes del
Càmping.  Les  visites  hauran  d’abandonar  el  recinte  abans  de  les
23:00h i en cap cas podran pernoctar excepte prèvia inscripció.

2- Vehicles 

Les visites no tenen dreta a entrar vehicle algun al Càmping. 

CIRCULACIÓ I ESTACIONAMENT DE VEHICLES

En el interior del Càmping els vehicles limitaran la seva velocitat a
10km/h.  No  podran  circular  altres  vehicles  que  aquells  que  siguin
propis dels clients. Dintre del recinte, la utilització del vehicle de totes
classes  quedarà  limitat  al  accés  i  sortida  dels  clients,  evitant  en
conseqüència, el us esportiu o d’esplai d’aquells.

La  circulació  de  vehicles  quedarà  en  suspens  durant  les  hores  de
silenci  nocturn.  Si  tornés  al  Càmping  en  aquest  horari,  haurà  de
deixar el cotxe al pàrquing exterior, recollint-lo pel matí.

Els  clients  observaran  les  prohibicions  d’aparcament  i  evitaran
estacionar en zones que entorpeixin la circulació i accés de vehicles i
persones. 

Els  cotxes  hauran  d’estacionar-se  en  els  límits  de  la  parcel·la
assignada, es a dir, dins de la mateixa. En el cas que l’aparqui en un
altre parcel·la haurà de pagar la tarifa de la parcel·la extra que estigui
ocupant.



HORES DE DESCANS I SILENCI

Son declarades hores de descans en el Càmping les següents:

DE  15:00  A  16:30  DE  LA  TARDA:  Durant  aquestes  hores,  el  client
evitarà tota classe de sorolls, veus, discussions, regulant els aparells
sonors  (sobre  tot  televisions  i  ràdios)  de  manera  que  no  causin
molèsties als veïns.

DE LES 24:00 A 08:00 DEL MATÍ:  Durant  aquestes  hores  el  silenci
s’intensificarà, estant prohibida la circulació de vehicles per l’interior
del recinte, excepte en casos excepcionals en els que una emergència
o una necessitat del Càmping així ho disposes. Es tindrà especial cura
amb  el  so  produït  per  les  televisions  i  ràdios,  a  l’igual  que
acumulacions de gent  a  les  parcel·les.  També es  prohibeix  l’ús  de
rentadores i safareigs durant aquesta franja horària. 

 

ANIMALS DOMÈSTICS 

L’estància amb animals de companyia s’ha de consultar a Recepció.
En general,  s’admet  la  seva  entrada,  sempre i  quan no sigui  una
molèstia o perill per la resta de persones del Càmping. Això implica
que, en tot moment, han d’estar lligats, vigilats i controlats pel seus
amos. També es obligació del propietari emportar-se a l’animal amb
ell en els seus desplaçaments, no podent, en ningun moment, quedar
aquest sol al Càmping.

Els animals no han de defecar al Càmping. Si ho fessin, el propietari
hauria de recollir-ho en una bossa i dipositar-ho als contenidors. Està
prohibit dipositar aquesta bossa dins dels edificis. En qualsevol cas, i
tot  i  complint  les  normes,  si  a  judici  de  Direcció  es  veiés  que  la
estància amb animals de companyia implica algun problema, el client
haurà d’abandonar el Càmping. 

BARBACOES

Es permeten les barbacoes en la mateixa parcel·la, sempre i quan es
facin amb carbó o gas, però mai amb llenya ni fusta. S’autoritza el
seu ús sempre que les condicions meteorològiques ho permetin i no
es molesti a la resta de clients.

Queda totalment prohibit  encendre foc obert  a  terra  del  Càmping,
platja o rodalies. 



 L’horari establert serà de 10:00 h a 23:00 h.

RENTADORA

Disposem  de  rentadora  d’autoservei.  Les  fitxes  per  al  seu
funcionament es compren a Recepció. 

La roba només es podrà estendre a la part posterior o lateral de la
parcel·la.

PARC INFANTIL

D’us exclusiu per a nens/as de 3 a 12 anys, els quals hauran d’estar
vigilats per un adult.

BICICLETES

Queda prohibit el seu ús en competició esportiva o perillosa, així com
la seva circulació a partir de les 23:00h.

PESCA

Segons la legislació municipal  només es permet la pesca entre les
20:00h y las 8:00h.

EMBARCACIONS NÀUTIQUES

Hauran de navegar a una distància de 200m de la platja. 

INSTAL·LACIÓ I SUBMINISTRE ELÈCTRIC 

L’electricista  oficial  del  Camping  Miramar  es  l’única  persona
autoritzada per a examinar les averies.

“La  connexió  elèctrica  ha  de  sol·licitar-se  en  el  moment  de  l’
inscripció. L’usuari disposarà obligatòriament de cable mànega anti
humitat (1000 v.) i clavilla d'endoll amb presa de terra. La connexió,
només podrà efectuar-la el personal encarregat. El consum no podrà
superar en cap cas, la potència màxima concedida, per lo que queda
prohibida  la  connexió  d’aparells  elèctrics  que  en  conjunt  superen
aquesta  potència  contractada,  així  com  la  manipulació  de  l’



instal·lació amb tal fi.” (Art. 7º Reglament de la Federació Catalana de
Campings).
 
SEGUROS Y RESPONSABILIDADES

El Camping Miramar no es responsable dels robatoris, sostraccions o
danys de qualsevol tipus que puguin ser víctimes els campistes i els
seus  béns.  Tampoc  respondrà  dels  danys  causats  per  incendis
ocasionats pels propis campistes o les seves pertinències, incidències
atmosfèriques  o  qualsevol  altre  causa  aliena  a  l’Empresa.  Es
obligatori pel campista tenir contractat una assegurança de caravana,
autocaravana o tenda.

Complint el Càmping amb tot sobre vigilància de la mateixa exigeix la
normativa vigent sobre la matèria,  l'empresa no es fa responsable
dels  danys  que  es  puguin  produir  com  a  conseqüència  d'incendi,
ocasionat  pels  propis  campistes,  o  d'incidències  atmosfèriques  i
catàstrofes naturals.

 Obligació dels campistes:

a. Sotmetre’s a las prescripcions particulars del Camping Miramar
encaminades a mantindre l’ordre i el bon règim del mateix.

b. Respectar les plantes i les instal·lacions amb el bon ús de les
mateixes.

c. Observar  les  normes  elementals  de  convivència,  moralitat,
decència i ordre públic.

d. Evitar qualsevol tipus de molèstia als altres campistes.

e. Comunicar  a  la  Direcció  del  Càmping,  els  casos  de  malaltia
febril o contagiosa que tinguin coneixement.

f. Abandonar el Càmping una cop acabat el temps pactat, llevat
que aquest sigui prorrogat de mutu acord entre l'empresa i el
client.

g. Recollir les brosses i deixalles de tot tipus en bosses de plàstic
que dipositaran, degudament tancades,  en els  recipients que
l’empresa distribueixi a tal finalitat en el interior del Càmping 

h. Deixar el terreny en què la tenda o caravana s'hagi instal·lat en
les  mateixes  condicions  en  què  es  va  trobar,  cuidant  molt



especialment de fer desaparèixer qualsevol rasa o moviment de
terra que s'hagués realitzat.

i. Entregar a Recepció qualsevol objecte perdut que trobessin.

j. Mantenir moderat el volum de les ràdios i televisors, perquè no
molesti els veïns.

k. Tenir els animals domèstics lligats, i amb el corresponent carnet
sanitari en regla. 

l. Hauran de recollir els excrements d'animals domèstics. 

m. Els  pares  seran  responsables  dels  seus  fills  en  totes  les
activitats que es desenvolupin al Càmping, així com en totes les
instal·lacions del mateix. 

n. El  pagament  puntual  dels  serveis  utilitzats  d'acord  amb  les
tarifes i condicions establertes. 

o. Disposar dels corresponents serveis de gas butà o propà. 

p. Disposar d'assegurança de responsabilitat civil a tercers. 

q. Disposar d'un extintor individual contra incendis.

Prohibicions.-  Queda  prohibit  als  campistes  usuaris  d’aquest
campament:

a. Pertorbar el descans dels altres campistes durant les hores de
silenci assenyalades. 

b. Practicar jocs o esports que puguin molestar a altres acampats.

c. Fer-se acompanyar per animals que manifestament suposin un
perill o molèstia per als campistes.

d. Portar armes o objectes que puguin causar accidents.

e. Abandonar residus d'escombraries fora dels recipients destinats
per a això, i especialment tirar-los a fonts o vies públiques.

f. Introduir en el campament persones no allotjades en ell, sense
la prèvia autorització de la Direcció del Càmping.

g. Estendre peces de vestir en llocs no autoritzats.



h. Instal·lar qualsevol classe de tancats o tanques a la parcel·la del
terreny utilitzada pel campista.

i. Realitzar  qualsevol  classe  d'actes  que  puguin  perjudicar  la
propietat, higiene i aspecte del Càmping.

j. Circular amb bicicleta sense llums un cop fosc.

k. Molestar els veïns amb el soroll de televisions i ràdios.

l. Està terminantment prohibit podar, tallar o agredir les plantes i
arbres del Càmping.

m. Està  prohibit  l'ús  de  tot  tipus  de  focs  artificials  a  l'interior  i
voltants del Càmping.

n. Es prohibeix expressament la instal·lació per part dels clients
d'elements  que  no  es  corresponguin  amb els  d'ús  temporal,
propi  i  habitual  de  l'estada  dels  càmpings  i/o  perjudiquen  la
imatge turística de l'establiment . Concretament no es podran
instal·lar  en  les  parcel·les  sòls,  tanques,  aigüeres,
electrodomèstics  i  qualsevol  altre  element  que  per  la  seva
fixació  transmeti  una  imatge  de  permanència  al  Càmping,
constituint la seva instal·lació pel client causa suficient per a la
resolució  del  contracte  d'allotjament,  qualsevol  que  sigui  la
seva modalitat, sense dret a cap indemnització.

o. Queda terminantment prohibit l'exercici per part dels clients, de
qualsevol activitat professional, artística, mercantil o comercial,
fins  i  tot  les  realitzades  sense  ànim  de  lucre,  dins  de  les
instal·lacions del Càmping sense el permís exprés i per escrit de
la Direcció del Càmping. L’ incompliment d'aquesta prohibició
suposarà l'expulsió immediata de l'usuari de les instal·lacions
del Càmping.

p. Encendre  sobre  terreny,  qualsevol  tipus  de  foc,  llevat  de
cuinetes de gas butà o barbacoes amb carbó, adoptant sempre
les màximes mesures de seguretat.

q. No  aparcar  els  vehicles  en  llocs  que  no  siguin  destinats  a
aquesta finalitat, com al safareig de cotxes.

SANCIONS

El  campista  que  contravingui  alguna  d'aquestes  prohibicions,  no
compleixi  les  instruccions  de  la  Direcció  del  Càmping,  falti  a  les



elementals normes d'educació i convivència social i, en general, no
respecti  tots  els  principis  de la  vida  civilitzada,  SERÀ CONVIDAT A
ABANDONAR EL TERRENY , i si no ho realitzés pacíficament podrà ser
EXPULSAT del Càmping per la Direcció. Tot això sense perjudici de les
accions pecuniàries i de tota mena que li puguin ser imposades per
l'autoritat competent.

En  cas  d'impagament  o  abandonament,  la  Direcció  del  Càmping
podrà traslladar els elements d'acampada a un nou emplaçament fora
de  la  zona  d'acampada  sense  les  condicions  de  seguretat  que
s'ofereixen al càmping, per deixar la parcel·la lliure i expedita.

DESPERFECTES

Els  clients  estan  obligats  a  respectar,  mantenir  i  cuidar  totes  les
instal·lacions, estructures i vegetació existent. Qualsevol desperfecte
o trencament ocasionat pel client, ha de ser reparat i abonat el cost
íntegrament pel causant.

EMERGENCIES
En cas d'emergència han d'avisar immediatament a recepció o trucar
al telèfon 977.81.12.03. En cas d'incendi hauran d'abandonar el seu
allotjament el més ràpid possible i dirigir-se a l'entrada principal o a la
platja. Si qualsevol d'aquestes situacions es produís de nit,  s'haurà
d'avisar al guàrdia de seguretat (de juny a setembre) o al personal de
manteniment.
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