
REGLAMENT INTERIOR I
NORMES DE SEGURETAT

MOLT IMPORTANT. Esperem que respecteu el reglament de PLAYA MONTROIG íntegrament, i 
en particular cridem la vostra atenció sobre els punts 1, 2, 3, 4 i 5. En cas d'incompliment d'alguna 
de les normes, la Direcció no dubtarà a expulsar el campista que les incompleixi.

1.  ACCÉS AL CÀMPING. És reservat als campistes. Qualsevol altra persona haurà de 

demanar a Recepció el permís d'entrada. La Direcció es reserva el dret d'admissió i, en cas 

necessari, expulsarà aquells campistes el comportament dels quals alteri la pau i 

l'harmonia de la resta dels campistes o aquells que no observin les normes de convivència, 

moralitat i decència, tal i com estableix aquest reglament. El titular de la factura serà 

responsable de tots els actes que siguin imputables a ell i als seus acompanyants.

2.  Aquest reglament es lliurarà al client quan arribi, i l'entrada al càmping significarà la 

seva acceptació íntegra.

3.  INSCRIPCIÓ. El campista formalitzarà els tràmits d'inscripció a l'oficina de Recepció al 

moment d'arribar-hi i haurà de fer menció expressa de tots els conceptes subjectes a 

pagament que vagi a introduir al càmping. L'incompliment d'aquesta norma pot ser motiu 

suficient d'expulsió. Qualsevol variació d’aquests conceptes haurà de ser comunicada 

immediatament a la Recepció, mitjançant la presentació per part del client de la 

corresponent còpia del registre d'entrada. En cas de no fer-ho, les disminucions en els 

conceptes no podran ser descomptades del pagament total de la factura i els augments en 

els esmentats conceptes es facturaran sobre la base del total de la seva estada ai càmping, 

tot això sense perjudici del que s'ha indicat abans.

4.  HORES DE SILENCI (24.00 h a 8.00 h) i DESCANS (de les 13.00 h a les 16.00 h i de les 

23.00 h a les 24.00 h). Durant les hores de descans i en interès dels que desitgin descansar, 

es prega els campistes d'abaixar el volum dels aparells de ràdio, cassettes, etc., de reduir al 

mínim la utilització de vehicles, d'abstenir-se d'utilitzar-los de les 14.00 h a les 15.00 h, i de 

cessar els jocs fora de les zones per a ells destinades. A partir de la mitjanit i fins a les 8.00 h 

del matí, el silenci serà absolut.

5.  BARBACOES. Se'n tolera l'ús, en el mateix emplaçament, entre les 12.00 h i les 16.00 h, i 

de les 18.00 h a les 22.00 h, sempre que no causin molèsties a la resta de campistes i quan 

les condicions atmosfèriques ho permetin. És terminantment prohibit d'encendre foc obert 

al càmping, la platja i a les rodalies.



6.  ARRIBADES. L'horari d'arribada serà de les 8.00 h a 23.00 h per a les caravanes, de les 

8.00 h a les 22.00 h per a les tendes de campanya, i de 15.00 h a 23.00 h per a bungalous i 

mobil-homes. Els clients que arribin fora dels períodes esmentats, s'instal·laran, en concepte 

d'espera, al pàrquing de visitants fins a les 8.00 h del matí del dia següent i podran 

sol·licitar subministrament elèctric. Aquests serveis seran gratuïts, sempre i quan el 

concepte d'espera no sigui altre que el tancament nocturn d'arribades del càmping. Si el 

client expressés el desig d'anar-se'n al dia següent, haurà d'abonar l'import de la seva 

estada per no haver-se complert el concepte d'espera.

7.  EMPLAÇAMENT. El Iloc escollit, tant 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. És terminantment prohibit d'ocupar un altre Iloc que no sigui el triat o assignat 

per a l'estada al càmping, sia per a la seva reserva o per a qualsevol altra finalitat.

8.  TENDES O CARAVANES DESOCUPADES AL CÀMPING. Els equips que quedin 

desocupats sense el permís per escrit de la Direcció, seran considerats abandonats pel seu 

propietari i retirats pel personal del càmping, el qual en podrà disposar Iliurement i 

quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament de la tenda o 

caravana.

9.  ASSEGURANCES. La Direcció declina tota responsabilitat eventual en cas de robatori, 

accident o danys a persones o coses. Així mateix, no respon dels danys causats per 

tempestes, calamarsada, incendi, causes de força major, etc. Els objectes de valor poden ser 

dipositats en les caixes de seguretat instal·lades a Recepció-Caixa.

10.  VISITANTS. Les persones alienes al càmping amb la intenció de visitar familiars o 

amics, hauran de deixar el vehicle al pàrquing de l'entrada i dur a terme el corresponent 

tràmit de registre a l'oficina de Recepció. Se'ls lliurarà un resguard que hauran de presentar 

novament a la sortida. Si el temps de permanència a l'interior del càmping és superior a 

una hora, el visitant abonarà l'import corresponent d'acord amb la tarifa de visites vigent.

L'horari de visites és de 8.00 h a 21.00 h.

11.  ESTADES ESPORÀDIQUES. En cas que un membre de les famílies o deIs grups 

acampats hi acudeixi només esporàdicament, la factura s'obrirà amb tots el conceptes i per 

a tots els membres i correrà íntegra des de l'arribada fins al termini de l'estada.

12.  MENORS DE 18 ANYS. Aquests només seran admesos en companyia d'un adult que 

garantirà qualsevol responsabilitat eventual. Els pares o acompanyants de menors seran 

responsables dels danys o accidents que aquells causin durant la seva estada al càmping.



13.  MENORS DE 10 ANYS. Només se'ls admetrà a les piscines i a les altres instal·lacions 

quan vagin acompanyats d'un adult que garanteixi qualsevol responsabilitat eventual.

14.  ÉS PROHIBIDA L'ENTRADA DE GOSSOS, així com de qualsevol altre animal que 

representi un perill o una molèstia per a la resta de campistes.

15.  ÉS PROHIBIT L'ÚS DELS TELEVISORS i l'excés de volum dels aparells de ràdio, 

cassettes, etc.

16.  CIRCULACIÓ DE VEHICLES. La velocitat màxima permesa al càmping és de 5 km/h. 

A fi de no destorbar el descans dels campistes, es prohibeix la circulació de vehicles dins del 

càmping entre les 14.00 h i les 15.00 h, així com entre les 24.00 h i les 8.00 h del matí. El 

campista que arribés o desitgés anar-se'n entre aquestes hores, haurà de deixar el seu 

vehicle als pàrquings de la Recepció. Es prohibeix la utilització innecessària de vehicles a 

motor per desplaçar-se dins del càmping.

17.  JOCS DE COMPETICIÓ. Per tal d'evitar molèsties als campistes, queden prohibits els 

jocs de competició fora de les zones per a ells destinades.

18.  BICICLETES. És terminantment prohibida la conducció competitiva o perillosa de 

bicicletes, així com la seva circulació a partir de les 21.00 h Durant el període comprès entre 

I'11/7 i el 31/8, és prohibit als menors de 18 anys, per raons de seguretat, d'utilitzar a 

l'interior del càmping, bicicletes, monopatins i qualsevol altre vehicle, fora de les zones 

específicament destinades a aquesta finalitat.

19.  AIGÜES RESIDUALS. Per evidents motius d'higiene i de conservació dels arbres i de 

les plantes, es prohibeix d'abocar-les al terra. És obligatòria la utilització del corresponent 

recipient per a aigües residuals. Aquests recipients s'han de buidar únicament i 

exclusivament als vàters químics situats als blocs sanitaris.

20.  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. És potable a totes les instal·lacions i es proveeix amb 

aigua d'excel·lent qualitat dels nostres propis pous.

21.  FONTS, AIGÜERES I SAFAREIGS. Les fonts són per a l'ús exclusiu de recollida 

d'aigua. Les aigüeres s'utilitzaran només per a fregar plats i estris de cuina, i els safareigs, 

per a rentar-hi roba. Es prega els campistes de deixar totes les instal·lacions en perfecte 

estat de netedat.

22.  RENTAT DE COTXES. El càmping té Ilocs apropiats per rentar cotxes. És prohibit de 

fer-ho en qualsevol altre lloc del càmping.
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23.  ESCOMBRARIES. S’han de dipositar a les estacions de recollida selectiva instal·lades a 

les diferents zones del Càmping, cooperant així a mantenir el seu bon estat de neteja.

24.  EMBARCACIONS. Els propietaris de qualsevol tipus d'embarcació hauran de deixar-la 

a la seva parcel·la o a la zona destinada per a aquesta finalitat a la platja, i utilitzar el canal 

corresponent per entrar al mar i sortir-ne. Les embarcacions a motor no podran navegar 

amb la propulsió en marxa a menys de 300 m de la platja.

25.  ESPORTS NÀUTICS. Els aficionats a aquests esports hauran d’utilitzar per a la seva 

entrada i sortida al mar el canal previst a l’efecte i mantenir una distància mínima de 200 

m de la platja durant la seva pràctica. Per preservar la tranquil·litat dels altres clients es 

prohibeix la utilització de motos aquàtiques entre les 13.00 h i les 16.00 h i a partir de les 

19.00 h fins a les 10.00 h de l’endemà. 

26.  TOPLESS. No és permès a la piscina ni a l'interior del càmping.

27.  SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC. És terminantment prohibit de 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 estigués en perfectes 

condicions. Tots els accessoris necessaris són a la venda a les botigues del càmping. Les 

portes dels armaris per al subministrament elèctric han d'estar tancades. L'electricista 

oficial del càmping és l'única persona autoritzada per examinar les avaries.

28.  TRANSFERÈNCIA D'EQUIPS DEL CÀMPING. Els campistes que cedissin els seus 

equips a d'altres famílies, hauran d'indicar-ho amb antelació a la Recepció, que podrà 

acceptar la cessió en les condicions que, ateses les circumstàncies, es convinguin, o bé 

obligar el client a deixar lliure l’emplaçament ocupat, i la família receptora procedirà a 

efectuar el corresponent tràmit d'inscripció i elecció o assignació del nou emplaçament.

29.  PAGAMENT DE FACTURES. La factura haurà de ser abonada preferentment 

vint-i-quatre hores abans del dia de sortida. Per efectuar el pagament, és necessària la 

presentació 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.

30.  SORTIDES DURANT LA NIT. Els clients que desitgin sortir abans de l’hora d'obertura del 

càmping (8.00 h) s'instal·laran als pàrquings de la zona de Recepció abans de l’hora de 

tancament (23.00 h) i hauran d'abonar l'import íntegre de la seva estada fins al dia de la 

marxa.

31.  SORTIDES. La parcel·la s’haurà de desallotjar abans de les 12.00 h del dia de partida. 

Caldrà deixar-la en perfecte estat, neta i ordenada. Els bungalous i els mobil-homes hauran 

de ser desallotjats abans de les 10.00 h del dia de partida. La sortida del recinte del 

càmping es podrà realitzar fins a les 17.00 h com a màxim. Durant aquest temps, el vehicle i 

les instal·lacions del càmping hauran de romandre estacionades als pàrquings de Recepció. 

A la sortida, en el moment de recollir els vostres documents, us preguem que ens mostreu la 

factura i ens torneu les targetes d'identificació i el número de control del vostre vehicle.


