
  

TEMPORADA ESTIU’23  PROVISINAL 
CAMPING ROCA GROSSA S.L.   3***  NIF B-61091716   Ctra n-II KM 665 08395 CALELLA – BARCELONA  –  TELF. 937691297 

1 ABRIL a 30 DE SETEMBRE 
El pagament de la temporada d’estiu dona dret a utilitzar els serveis del Càmping a la unitat familiar (4 persones), matrimoni 

o parella juntament els fills d’aquests (sense incloure les parelles). També dona dret a l’aparcament d’UN sol cotxe per parcel·la.  
NO s’inclou l’electricitat en aquest pagament.  

-El client accepta que en el supòsit de que el càmping hagi de tancar temporalment per ordre de les Autoritats com a mesura contra 
el covid-19 o altres causes alienes al càmping, el preu establert haurà de ser abonat mentre la caravana/mòdul i elements 
d’acampada romanguin a la parcel·la. 

PREUS                   TEMPORADA ESTIU - CARAVANA: 3.055€ * 

TEMPORADA ESTIU - MÒDUL** O CARAVANA AMB AIGUA I DESGUÀS: 3.275 € * 
* En aquests preus està  inclòs l’IVA, la taxa turística (0,60€ p.p. per nit) i l’assegurança obligatòria a tercers (55€) 
** En l’opció de mòdul la connexió d’aigua i desguàs és obligatòria (ja inclosa en el preu) 
La  Bonificació s’aplicarà si es compleix la data de pagament: 

• Pagament efectuat entre l’1 i el 30 d’Abril - Caravana: 2.755€ (2700€ + 55€) 

• Pagament efectuat entre l’1 i el 30 d’Abril - Mòdul o Caravana amb aigua i desguàs: 2975€ (2920€ + 55€) 

EXTRES 
• Una parcel·la amb caravana té la possibilitat d’afegir Aigua i Desguàs si es paga un suplement de 220€/any*       

o Amb els mòduls aquest apartat és obligatori (ja està inclòs en el preu) 

• L’accés d’un segon cotxe té un suplement de 160€/any* 

• Entrar una moto tindrà un suplement de 150€/any*( PROHIBIT CIRCULAR PER EL CAMPING,us obligatori casc PER ENTRAR I SORTI DEL 
RECINTE ) 

• Cada persona extra a la parcel·la té un suplement de 150€/any* 

• Tenir un gos un suplement de 80€/any*   
o ( no poden ser dels denominat PP) Cal presentar el llibre de vacunació de cada un dels gossos. 

• Totes les caravanes han de disposar de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil a tercers (ja inclosa en el preu de la temporada, 
50€) En cas de ja disposar d’aquesta assegurança només cal presentar-la a recepció i se’n restarà aquest l’import )     

• VISITES:  Son altres Familiars i/o amics que s’hauran d’inscriure i omplir una fitxa a recepció i pagar l’import corresponent (LI SERÁ 
ENTREGAT UN BRACALET IDENTIFICATIU). 
o Preus per visites juliol i agost  :  persones  7€    ----- visites reste de la temporada  :  Adults 5€    Nens 3€ 
o Els visitants no podran entrar amb gos ni accedir amb cotxe. ( si es queden a dormir pagarant la quota corresponent) 

ELECTRICITAT 
EL SERVEI D’ELECTRICITAT NO ESTA INCLÒS EN EL PREU – 6AM Cada parcel·la té el seu comptador i es paga segons el consum que se’n 
faci.      Preu: 0,35€/KW l’import de la factura es carregarà al compte del client cada 3 mesos (30 de juny i 30 de setembre) 
El retard en el pagament o el retorn del rebut serà motiu de tall en el subministrament 

IMPORTANT         – LA TEMPORADA HA DE SER LIQUIDADA ABANS DE L’31 DE JULIOL – 

- NO ES POT INICIAR LA TEMP.ESTIU’23 SI NO S’HA LIQUIDAT L’IMPORT TOTAL DE LA TEMP.HIVERN’22/23 – 
- AQUELLS CLIENTS QUE NO VULGUIN CONTINUAR EN EL CÀMPING LA PROPERA TEMPORADA D’ESTIU, 

HAURÀN DE DEIXAR EL CÀMPING ABANS DEL 31 DE MARÇ A LES 12:00, AGRAÏRIEM QUE HO COMUNIQUESSIN 
L’ABANS POSSIBLE. SINO, SE’LS CARREGARÀ LA TEMPORADA SENCERA. 

• Cal passar per recepció per signar el contracte de temporada com cada any (les barreres quedaran bloquejades si el contracte no està 
firmat) –– protecció de dades ens obliga a tenir firmat aquest document 

• Cal presentar tots els DNI en el moment de signar el contracte per fer correctament la liquidació de la taxa turística 
• Segueix vigent el protocol per COVID signats la temporada anterior. 

RECORDATORIS i/o informació extra 
• El càmping no es fa responsable de robatoris, furts, danys de qualsevol tipus que hagi pogut ser víctima el campista o els seus estris. 

Segons la Federació Catalana de Càmpings C.V. art. 18º 
• Els clients han de passar la inspecció de gas i presentar el document signat per l’entitat corresponent (abans del 15 de juliol)  
• Com anys anteriors seguim el pla d’estalvi energètic que ens marca SICTED 
• Per seguretat cal desconnectar l’electricitat si estan fora més d’un dia, de no fer-ho, ho farà el servei de vigilància. 
• Les parcel.les tenen que estar netes (sense testos-bidons-dutxes .....) el mateix amb el sota de les caravanes .Abans d’ instal.lar res 

pregunteu a recepció ( carpes-toldos-tancaments.....)  tampoc es poden tenir dutxes dins de les parcel.les .El Càmping sense previ avis 
ho pot treure si no es adequat 

• NO OFERIM SERVEI DE RECOLLIDA DE PAQUETS ( AMAZON, SHEIN....) 
• Les barbacoes estant autoritzades  sempre que hi hagi permís dels forestals-generalitat-protecció civil  ( cal tenir-les tapades i sempre 

fer la BBQ amb carbó)  
• Tot aquell client/Campista que s’instal·li en el Càmping, accepta i està obligat a acollir-se i complir el reglament i les disposicions 

contingudes en la legislació vigent (O.14/04/82 art.28º)i  també a les normes internes i al pla de millora. 
• Normes – Avisos – Notificacions.      Les trobaran a la cartellera que hi ha a l’entrada i a la Recepció del Càmping 

TEMPORADA HIVERN 23-24 PREUS ORIENTATIUS- Els mòduls només tenen l’opció  A.    -  Per altres preus preguntar a recepció . 
1/10/2023 a 31/3/2024 OBERT NOMÉS CAPS DE SETMANA I PONTS. Tancat per vacances del 10/12/2023 al 22/02/2024.  
Opció A - Preu 1050€  (accés dies marcats com a oberts) amb descompte per pagament durant el 1º més(-100€) = 950€ 
Opció B - Preu 670€ sense desmuntar res (no es pot venir cap dia ) pagament abans inici temporada 
Opció C - Preu 340€ deixant la caravana al pàrquing fora de la parcel·la i sense poder venir cap dia. Pagament abans inici temporada 
****1/4-30/3 o 1/10 a 30/9 TEMP.COMPLETA  = des de -+3690€ o amb aigua/desague= -+3915€**** fins a -+4320€ segons opcions o formes de pagament (temp 
completa es al suma de la d’estiu+ temp d’hivern) 


