
1

2

3

4

11

12

a b c d e f g h i j k l

13

14 15

16

8

9

10

5

6

7

2 2

1

1

2

2

3

A3 B3 c3 d3 e3

I3 J3 L3K3

c1 d1 e1 I1 J1 L1K1

B7

P1

P3 P8
P7

P4 P9

P12 P13 P15P14 P16 P17 P18 P19 P20 P23P21 P24P22 P25 P26

c7

c13

d7 e7

I7 J7 L7K7

B8

B14

c8

c20 E19 F19 G19 H19

d8

H8 I8 K8J8

d20 E20 F20 G20

f7e8 f8

B5

P2

P5 P10P6 P11

c5 d5 e5

I5 J5 L5K5

B6 c6

c18 E17 F17 G17 H17

d6

H6 I6 K6J6

d18 E18 F18 G18

f5e6 f6

c4

c16 E15

I15 J15 L15

F15 G15 H15

d4

H4 I4 K4J4

d16

H16 I16 K16

E16 F16 G16

e4

c2

c14 E13

I13 J13 L13K13

F13 G13

d2 H2 I2 K2J2

d14

H14 I14 K14J14

E14 F14

e2

B9 c9

c15

d9 e9

I9 J9 L9K9

B10

B16

c10

c22 E21 F21 G21 H21

d10

H10 I10 K10J10

d22 E22 F22 G22

f9e10 f10

B11 c11 d11

d13

e11

I11 J11 L11K11

B12

B18

c12

c24 E23 F23 G23 H23D23

d12

H12 I12 K12J12

d24 E24 F24 G24

f11e12 f12

A9

A5

A11

A13

A7
3

4

4

17

19

21

24

25

26

27

5

5

7

7

9

9

11

11

13

15

6

8

10 12

13 146

8

10

12

14

16

18

20

22

23

Caravanes vintage

Navy mobil home

S’accepten mascotes

Parcel·les caravanes

Parcel·les mobil home

Parcel·les davant del mar

1 • Recepció
2 • Aparcament
3 • Bar-Restaurant
4 • WC-Dutxes

5 • Rentadora
6 • Safareig
7 • Aigüeres
8 • Parc infantil
9 • Petanca 
10 • Supermercat
11 • Fútbol platja / Voleibol platja

12 • Xiringuito del Miramar
13 • Aparcament caravanes vintage
14 • Rentacotxes
15 • Escombraries
16 • Miniclub

www.camping-miramar.es



REGLAMENT INTERN I NORMES DE SEGURETAT DEL CAMPING MIRAMAR 
En primer lloc els hi volem donar la nostra més cordial benvinguda i informar-los del reglament i de les normes de seguretat del Camping Miramar. 
RECEPCIÓ • Estem a la seva disposició per atendre’ls personalment i informar-los de tots els serveis del càmping, així com del seu entorn turístic. Disposem de mapes, rutes turístiques, festes locals, mercats,... També tenen a la seva 
disposició la compra de fitxes per a la bugaderia, servei de WIFI previ pagament, lloguer de bicicletes, bústia de correus,... 
HORARIS • Són declarades hores de descans i silenci al càmping. De 15:00h a 16:30h de la tarda: durant les hores de descans i en interès dels que desitgin descansar, es prega als campistes abaixar el volum dels aparells de ràdio, 
televisors o qualsevol altre aparell que trenqui el silenci. Sempre es farà sense molestar als veïns. De 24:00h a 8:00h del matí: durant aquestes hores i per benefici de tots, no es permet la circulació de vehicles i el silenci serà absolut. 
CIRCULACIÓ I ESTACIONAMENT DE VEHICLES • La velocitat màxima permesa al càmping és de 10 km/h. A fi de no destorbar el descans dels campistes, es prohibeix la circulació de vehicles dins del càmping entre les 24:00h i les 
8:00h del matí. En aquest horari, tot aquell que arribi o vulgui sortir, haurà de deixar el vehicle al pàrquing del càmping. Es prohibeix la utilització innecessària de vehicles a motor per desplaçar-se dins del càmping. Els clients observaran 
les prohibicions d’aparcament i evitaran estacionar en zones que entorpeixin la circulació. 
ARRIBADES • L’horari d’arribada serà de les 9:00h a les 21:00h per a les caravanes i per a les tendes de campanya i de 16:00h a 21:00 per a les Caravanes Vintage i Mobil Homes de lloguer. Els clients que arribin fora dels períodes 
esmentats, s’instal·laran, en concepte d’espera, al pàrquing del càmping. Els clients que s’allotgin en elements de lloguer hauran de dipositar una fiança de 100,00 euros que serà retornada a la sortida, prèvia comprovació de que es 
deixa en perfectes condicions. Tots els allotjaments de lloguer disposen d’un inventari on consten els utensilis. 
EMPLAÇAMENT • El lloc escollit, tan a l’arribada com en cas de variació posterior, haurà de ser comunicat immediatament a Recepció. La Recepció es reserva, així mateix, el dret d’indicar al campista l’emplaçament a utilitzar durant 
la seva estada al càmping. Només el personal de recepció i vigilància pot donar instruccions per a la seva correcta instal·lació. Està terminantment prohibit ocupar un altre lloc que no sigui l’assignat per a l’estada al càmping. Els canvis 
d’ubicació o parcel·la hauran de ser prèviament autoritzats. Les parcel·les estan individualment ben delimitades. La tenda-cuina haurà d’estar situada dins de la parcel·la i deixant un espai per al vehicle. La Direcció del càmping té plena 
facultat per delimitar els espais de les parcel·les i ordenar qualsevol canvi si fos necessari. 
VISITANTS • Únicament s’admetrà la visita de persones que tinguin familiars i/o amics allotjats al càmping. Estan permeses sempre i quan a l’accedir al càmping s’inscriguin a Recepció mitjançant l’entrega del Document d’Identificació 
(DNI, NIE o Passaport). El nombre màxim de visites és de 4 persones per dia i allotjament/parcel·la, ja que s’ha de respectar l’aforament màxim del càmping. Les persones alienes al càmping amb intenció de visitar familiars o amics, 
hauran de deixar el vehicle al pàrquing, abonant la corresponent tarifa. Si el temps de permanència a l’interior del càmping és superior a 2 hores, el visitant abonarà l’import corresponent d’acord amb la tarifa de visites vigent. L’horari 
de visites és de 9:00h a 23:00h. Les visites es paguen per dia, mai per nit. El visitant haurà d’abandonar el recinte abans de les 23:00h i en cap cas podran pernoctar excepte prèvia inscripció. El visitant vindrà obligat a complir les nor-
mes del càmping. 
ASSEGURANCES • La Direcció declina tota responsabilitat eventual en cas de robatori, accident o danys a persones o coses. Així mateix, no respon dels danys causades per adversitats meteorològiques, incendi, causes de força major, 
etc. Tampoc respondrà dels danys causats per incendis ocasionats pels propis campistes o les seves pertinences o qualsevol altra causa aliena a l’empresa. És obligatori per al campista tenir contractada una assegurança de caravana, 
autocaravana, tenda o mobil home. Al no poder-nos responsabilitzar dels seus objectes de valor, els aconsellem no deixar-los a la vista ni deixar portes o finestres obertes quan abandonin el seu allotjament. 
ELECTRICITAT • Per a la connexió elèctrica, el client haurà de disposar obligatòriament d’un cable amb mànega antihumitat (1000v) amb presa de terra. La connexió i desconnexió només pot ser realitzada pel personal encarregat i el 
seu consum no podrà superar la potència màxima de 6 A., fet pel que queda prohibida la connexió d’aparells elèctrics que en conjunt superin aquesta potència contractada, així com la manipulació de la instal·lació a tal fi. Si es reque-
reix més potència per a les parcel·les de pas, poden contractar una connexió suplementària a Recepció d’una potència màxima de 10 A. Està terminantment prohibit connectar un endoll no apropiat o sense presa de terra. La Direcció 
es reserva el dret de prohibir el subministrament elèctric als clients la instal·lació dels quals no estigui en perfectes condicions. Les portes dels armaris pel subministrament elèctric han d’estar tancades. L’electricista oficial del càmping és 
l’única persona autoritzada per examinar avaries. 
ANIMALS DOMÈSTICS • L’estança 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 a la resta de persones del càmping. Això implica que, 
en tot moment, han d’estar vigilats i controlats pels seus amos. També es obligació del propietari emportar-se a l’animal amb ell en els seus desplaçaments, en cap moment podran quedar-se sols al càmping. Els gossos i gats hauran 
de circular sempre lligats, disposar de la documentació governativa i sanitària en vigor i complir amb les normes establertes en la nova Llei d’Animals Domèstics (L.10/1999-30/07/99). El seu accés està totalment prohibit a les instal·laci-
ons sanitàries i supermercat. Els propietaris hauran de recollir les defecacions dels seus animals i dipositar-les en un bossa als contenidors d’escombraries. 
BARBACOES • Es permeten les barbacoes en la mateixa parcel·la, sempre i quan es facin amb carbó o gas, però mai amb llenya o fustes. S’autoritza el seu ús sempre que les condicions atmosfèriques ho permetin i no es molesti a la 
resta de clients. Queda totalment prohibit fer foc obert a terra a l’interior del càmping, a la platja i als seus voltants. L’horari establert es de 10:00h a 23:00h. 
NETEJA • Tot client ha de ser responsable de la neteja de la seva unitat d’allotjament. Els residus generats s’han de classificar i dipositar en bosses de plàstic, degudament lligades, als contenidors instal·lats per a tal finalitat. Al càm-
ping hi ha un punt de recollida habilitat amb contenidors de rebuig i de recollida selectiva a la zona del pàrquing. A la zona d’acampada les parcel·les han d’estar, en tot moment, netes i sense residus o restes. A les caravanes i mòbil 
homes de lloguer, es realitzarà la neteja a l’entrada, essent el client qui la mantingui i la realitzi durant la seva estada. Per al rentat de cotxes disposem d’un espai a la zona del pàrquing. Està prohibit fer-ho en qualsevol altre lloc del 
càmping. Per fer la bugada disposem d’una rentadora d’autoservei. Les fitxes per al seu funcionament es compren a Recepció. La roba s’ha d’estendre a la part posterior o lateral de la parcel·la. 
FONTS, AIGÜERES I SAFAREIGS • Les fonts són per a ús exclusiu de recollida d’aigua potable. Les aigüeres s’utilitzaran només per a fregar plats i estris de cuina, i els safareigs per a rentar-hi roba. Es prega als campistes de deixar 
totes les instal·lacions en perfecte estat de neteja. 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I AIGÜES RESIDUALS • L’aigua del càmping és potable a totes les instal·lacions i es proveeix amb aigua d’excel·lent qualitat del nostre propi pou. Per evidents motius d’higiene i de conservació dels 
arbres i de les plantes, es prohibeix abocar les aigües residuals al terra. És obligatòria la utilització del corresponent recipient per aigües residuals. Aquests recipients s’han de buidar únicament i exclusivament als vàters químics situats 
als blocs sanitaris. 
PARC INFANTIL • D’ús exclusiu per a nens/es entre 3 i 12 anys, els quals han d’anar acompanyats d’un adult. 
BICICLETES • Queda totalment prohibit circular de manera perillosa o competitiva, i sense llums un cop fosc, així com durant les hores de silenci (24:00h a 8:00h). 
PESCA • Segons la legislació municipal només està permès pescar entre les 20:00h i les 8:00h. 
SERVEI MÈDIC • El càmping disposa d’una petita farmaciola de primers auxilis i un desfibril·lador (DEA) a la Recepció. Així mateix, davant de qualsevol urgència el càmping avisarà al metge o a l’ambulància. 
SORTIDES I PAGAMENT DE FACTURES • La parcel·la s’haurà de desallotjar abans de les 12:00h del dia de sortida. Caldrà deixar-la en perfecte estat, neta i ordenada. Les caravanes de lloguer i els mòbil homes hauran de ser 
desallotjats abans de les 12:00h del dia de partida. La sortida del recinte del càmping es podrà realitzar fins a les 17:00h com a màxim. Durant aquest temps, el vehicle haurà de romandre estacionat al pàrquing del càmping. A la sorti-
da us preguem que ens mostreu la factura i el número de control del vostre vehicle. El pagament de les factures haurà de ser abonat preferentment 24 hores abans del dia de sortida. Per efectuar el pagament, és necessària la presen-
tació de la còpia del registre d’entrada en poder del client. Tota factura que superi els 30 dies d’estada, haurà d’abonar-se en períodes mensuals en concepte de pagament parcial. Les tarifes vigents són les exposades en el cartell oficial 
i a la web del càmping. El pagament del Forfait de Temporada serà segons les condicions indicades al contracte. 
EMERGÈNCIES • En cas d’emergència han d’avisar immediatament a la Recepció o al personal del càmping o trucar al telèfon 977.81.12.03. En cas d’incendi, han d’abandonar el seu allotjament el més aviat possible, i dirigir-se a 
l’entrada principal o a la platja, segons proximitat. Si qualsevol d’aquestes situacions es produís de nit, s’haurà d’avisar al guàrdia de seguretat (de juny a setembre) o a la vivenda del personal de manteniment al costat de Recepció. 
OPINIÓ PERSONAL, QUEIXES I SUGGERIMENTS • Amb l’objectiu de millorar instal·lacions i serveis, agrairíem emplenin l’enquesta adjunta i ens comuniquin tota aquella anomalia que observin i es dirigeixin a Recepció per tal 
d’efectuar qualsevol tipus de suggeriment o queixa. El nostre desig és millorar instal·lacions i serveis dia a dia. Tot client està obligat a conservar, cuidar i mantenir totes les instal·lacions i els seus accessoris i complements. Qualsevol 
dany, desperfecte o ruptura que s’origini, haurà de ser abonat en la seva totalitat. 


