CONDICIONS GENERALS LLARGUES ESTADES CAMPING
1.- La temporada de càmping contractada és per a l’ús i el gaudi personal i no es podrà cedir, en cap circumstància,
a terceres persones. Es considera unitat familiar, el pare, la mare i els seus corresponents fills. L’ocupació màxima de
la parcel·la és de 6 persones i dos cotxes. Condicions de permanència: S’inclou en aquest preu els caps de setmana,
festius, ponts i períodes de vacances “escolars” (de Sant Joan a l’11 de setembre).
2.- És necessari disposar d´una assegurança de responsabilitat civil obligatòria.
3.- El preu inclou la unitat familiar, 1 cotxe, llum 10 ampers i aigua en la modalitat Premium. El primer cotxe aparcat a
la parcel·la, segons disponibilitat, o al pàrquing general interior. Qualsevol cotxe extra haurà d’estar aparcat obligatòriament al pàrquing general interior.
4.- Cal disposar del corresponent certificat de gas amb revisió actualitzada si s’usen ampolles de butà de 15 kg o
més. Totalment prohibida la manipulació dels punts de presa de llum i aigua.
5.- Per motius de seguretat les cuines han d’estar col·locades, com a mínim, a una distància de 1 metre de la vorera
del carrer i de la caravana/cuina del veí. La llança de la caravana no pot envair la parcel·la veïna.
6.- Els gossos han d’estar donats d’alta i s’ha de presentar el corresponent carnet de vacunes actualitzat. S’han de
portar sempre lligats i amb morrió. No es podran deixar mai sols a la parcel.la. Els gossos de raça perillosa no són
admesos. Consultar llista.
7.- Recordem que les visites als clients o les invitacions d’aquestes altres persones alienes al càmping i no registrades tenen l’obligació de registrar-se a recepció. En cap cas els visitants podran entrar amb cotxe dins del càmping.
8.- Les barreres automàtiques no s’obriran als cotxes amb matrícules no inscrites o en cas d’incompliment dels
terminis màxims de pagament establerts, o qualsevol altre punt de la normativa aplicable.
9.- Per motius d’higiene i salut, només es permetrà la instal·lació de garrafes d´aigua embotellada i de 8 litres com a
màxim.
10.- El càmping no es fa responsable dels aliments dipositats dins la nevera o frigorífic o congelador.
11.- Els pares o tutors legals són els únics responsables finals de la seguretat dels seus fills en el recinte, sobretot en
l’àrea de la piscina, el parc infantil i anant amb bicicleta.
12.- Cal retirar la caravana de la parcel·la en hora i data un cop acabada la modalitat de la temporada contractada.
13.- PÀRQUING: No es pot fer pàrquing a les parcel·les de temporada.
14.- No es pot vendre la caravana i traspassar el contracte de temporada sense l’autorització expressa de la Direcció
del Càmping .
15.- L´incompliment d´aquestes normes, del Reglament Intern, de la Normativa per Llargues Estades o d’altres
legislacions aplicables, pot comportar per part de la Direcció a l’expulsió del client en un termini màxim de 6 dies i/o
a la no renovació del següent contracte.
CONDICIONS DE PAGAMENT LLARGUES ESTADES CAMPING
Temporada 6 mesos:
Pagament inicial: Mínim 850 € abans del 26 de Febrer del 2021.
Segon pagament: Mínim 850 € abans del 18 d’Abril del 2021 com a data màxima d’obrir el contracte. Després
d’aquesta data, si no s’hagués signat el contracte sense una causa justificada per la Direcció del càmping, la caravana serà traslladada al Pàrquing General Interior sense previ avís i sense res a reclamar per part del client.
Tercer pagament: Mínim 1.500 € abans de l’1 de Juliol del 2021.
Últim pagament: La quantitat restant abans de l’1 d’Agost del 2021.
Descomptes: Es podrà aplicar un 5% de descompte pagant el 100% en efectiu (exceptuant el pagament inicial si
s’ha fet per transferència bancària) abans del 2 de Maig 2021. En cap cas s’aplicarà cap descompte en els extres.
Resta de modalitats:
S’hauran d’abonar cada mes per endavant a l’arribada, excepte en la modalitat de Temporada 3 Mesos, amb un
pagament del 50% a l’arribada i signatura del contracte i l’altre 50% a un mes de l’arribada, o amb les condicions
establertes en el contracte de cada modalitat.
CONDICIONS GENERALS MOBILE HOME PROPIETARIS
1.- El preu inclou la unitat familiar, 6 persones, 2 cotxes, llum i aigua. Els cotxes utilitzaran com a aparcament el
Parking General Interior.
2.- La temporada de Mobile Homes contractada és per a l’ús i el gaudi personal dels contractants i no es podrà
cedir, en cap circumstància a terceres persones.
3.- És necessari disposar d’una assegurança de responsabilitat civil obligatòria. En el moment de fer el contracte es
demanarà aquest requisit. Sense l’assegurança no s’acceptarà la inscripció.
4.- Els preus són amb electricitat de 10 ampers. Totalment prohibida la manipulació dels punts de presa de llum i
aigua.
5.- L’estructura externa del Mòbil Home no podrà ser modificada. Tampoc es pot muntar o adjuntar cap allotjament
extra en el Mobile Home. Tot el mobiliari exterior ha d’ésser, exclusivament, de càmping.
6.- La instal·lació de fils per estendre la roba no està permès.
7.- La plantació d’arbres, arbustos o qualsevol tipus de plantes no està permesa.

8.- Obligació de donar d’alta els gossos i presentar el corresponent carnet de vacunes actualitzat. S’han de portar
sempre lligats i amb morrió. No es podran deixar sols a la parcel.la. Gossos declarats de raça perillosa, no són
admesos (consultar llista).
9.- Està totalment prohibit la col·locació d'electrodomèstics fora del mobil home (rentadores, frigorífics, etc...)
10.- Recordem que les visites als clients o les invitacions d’aquests a altres persones alienes i no registrades del
Càmping tenen l’obligació abans d’entrar al recinte del Càmping, de registrar-se a recepció.
11.- Les barreres automàtiques no s’obriran als cotxes amb matrícules no inscrites o en cas d’incompliment dels
terminis màxims de pagament establerts, o qualsevol altre punt de la normativa aplicable.
12.- Els pares i tutors legals són els únics responsables finals de la seguretat dels seus fills en el recinte, sobretot en
l’àrea de la piscina, al parc infantil i anant amb bicicleta.
13.-No es pot vendre el Mobile Home i traspassar el contracte de temporada sense l’autorització expressa de la
Direcció del Càmping .
14.- L´incompliment d’aquestes normes, del Reglament Intern, de la Normativa per Llargues Estades o d’altres
legislacions aplicables, pot comportar per part de la Direcció a l’expulsió del client en un termini màxim de 6 dies i/o
a la no renovació del següent contracte.
CONDICIONS DE PAGAMENT MOBILE HOME PROPIETARIS
Pagament inicial: Mínim 1.000 € abans del 26 de Febrer del 2021.
Segon pagament: Mínim 1.000 € abans del 18 d’Abril del 2021 com a data màxima d’obrir el contracte. Després
d’aquesta data, si no s’hagués signat el contracte sense una causa justificada per la Direcció del càmping, es donaria
per extingit sense previ avís i sense res a reclamar per part del client.
Tercer pagament: Mínim 1.500 € abans de l’1 de Juliol del 2021.
Últim pagament: La quantitat restant abans de l’1 d’Agost del 2021.
Descomptes: Es podrà aplicar un 5% de descompte pagant el 100% en efectiu (exceptuant el pagament inicial si
s’ha fet per transferència bancària) abans del 2 de Maig 2021. En cap cas s’aplicarà cap descompte en els extres.
CONDICIONS GENERALS MOBILE HOME LLOGUER
1.- La Temporada de Mobile Home contractada és per l´ús i el gaudi personal dels contractants i no es podrà cedir,
en cap circumstància a terceres persones. El preu inclou la unitat familiar 6 persones, 2 cotxes, llum i aigua. No es
podran allotjar ni persones ni cotxes no inclosos en el contracte.
2.- No es permeten animals de companyia de cap mena, ni a l’interior del Mobile Home ni en el seu entorn.
3.- El manteniment general del Mobile Home anirà a càrrec del càmping, sempre i quan no siguin desperfectes
intencionats o per falta de respecte al mobiliari.
4. És obligatori el pagament d’una fiança de 300 €, com a garantia de possibles desperfectes en el moment d’entrega de les claus, que es retornarà l’últim dia de temporada, un cop s’hagi fet la revisió de l’inventari i manteniment. En
el moment de retornar les claus el darrer dia, el seu allotjament haurà d’estar net i en bones condicions, en cas
contrari, es descomptaran 80€ i, si es considera oportú, seran 160 € quan l’estat sigui pèssim. Els desperfectes es
valoraran a part.
5.- Al final de temporada els clients s’hauran d’emportar tots els seus objectes personals, deixant el Mobile Home tal
com el van trobar el primer dia i novament a disposició del càmping. Possibilitat de fer prereserva per a la temporada següent.
6.- L’estructura externa i interna del Mobile Home no podrà ser modificada. Tampoc es pot muntar o adjuntar cap
allotjament extra al Mobile Home. Tot el mobiliari exterior ha d’ésser, exclusivament, de càmping.
7.- No es podrà col·locar cap classe d’avancé, envelat, lona prefabricada o d’altres materials ni la instal·lació de fils
per estendre la roba. No està permesa la plantació, d’arbres, arbustos o qualsevol altre tipus de plantes.
8.- Recordem que les visites als clients o les invitacions d’aquests a altres persones alienes i no registrades del
Càmping tenen l’obligació, abans d’entrar al recinte del Càmping, de registrar-se a recepció.
9- Les barreres automàtiques no s’obriran als cotxes amb matrícules no inscrites o en cas d´incompliment dels
terminis màxims de pagament establerts, o qualsevol altre punt de la normativa aplicable.
10.- Els pares i tutors legals són els únics responsables finals de la seguretat dels seus fills en el recinte, sobretot en
l’àrea de la piscina, al parc infantil i anant amb bicicleta.
11.- L’incompliment d’aquestes normes, del Reglament Intern, de la Normativa per Llargues Estades o d’altres legislacions aplicables, pot comportar per part de la Direcció a l’expulsió del client en un termini màxim de 6 dies i/o a la
no renovació del següent contracte.
12.- Està totalment prohibit la col·locació d'electrodomèstics fora del mobil home (rentadores, frigorífics, etc...)

CONDICIONS DE PAGAMENT MOBILE HOME LLOGUER
Pagament inicial: 1.100 € abans del 15 de Febrer del 2021 (per poder confirmar la reserva)
Resta de pagament: 4.025 € el dia de l´entrega de les claus i firma del contracte. Data màxima a 18 d’Abril 2021.
Fiança: 300 € en efectiu com a garantia de possibles desperfectes en el moment de l’entrega de les claus i de la
firma del contracte.

