
 

 

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ PER A ESTADES EL 2023 

 

Condicions generals de contractació i normativa del càmping. En el moment de fer la reserva, el client declara haver 

llegit i acceptat les condicions generals de contractació, sent el pagament de la bestreta un senyal d'acceptació de les 

mateixes i de la normativa interna del càmping, que es troba a la seva disposició en el següent enllaç: 

https://www.laspalmeras.com/wp-content/uploads/normativa-camping-cat.pdf 

 

GENERAL 

▪ Confirmació de la reserva 

Per confirmar la reserva d'un bungalow cal abonar un dipòsit del 25% de l'import total contractat. Aquest dipòsit es 

deduirà de la factura final. 

 

▪ Presentació de la reserva 

A l'arribada és imprescindible presentar el document de reserva, així com tots els documents originals d'identitat o 

passaports per a facilitar la inscripció i el cobrament de la taxa turística. 

 

▪ Reserva nominativa 

La reserva només serà vàlida per a les persones efectivament inscrites a aquesta, i per tant, és personal i 

intransferible. Qualsevol modificació de la identitat d'aquestes persones, haurà de ser comunicada y acceptada per la 

recepció.  

 

 

BUNGALOWS I GLAMPINGS  

▪ Capacitat d'allotjament  

Cada reserva li dóna dret a un allotjament. La capacitat és d'un màxim de 4 persones en els Coco Premium (2 adults 

+ 2 nens), de 4/5 persones en els Lodges i els bungalows Pool Suite, Forest Suite i Beach Club, de 2 adults i 3 nens 

en els bungalows Forest, de 4/6 persones en els bungalows Beach Premium Cangrejo/Caracola, Beach 

Cangrejo/Estrella/Caracola, Park, Park&Pet i Tropical, i de 4/7 persones en les Luxetents, incloent-hi nens i nadons. 

En cap cas es permet l'entrada de més de 4 adults (a partir de 17 anys) per allotjament.  

S'inclou plaça de pàrking per a un vehicle per bungalow/Lodge i dues places per Luxetent (una d'elles al pàrking 

exterior de visitants). 

 

▪ L'horari 

La Recepció es reserva el dret a assignar l'allotjament al moment de l'arribada si així fos necessari. El dret d'ocupació 

de l'allotjament començarà a les 17.00 hores el dia d'arribada i finalitzarà a les 12.00 hores del dia de sortida.  

 

▪ Lliurament de les claus, factura i fiança 

La clau es lliurarà un cop pagat l'import total de la factura a mes d'una FIANÇA de 100€ amb targeta (80€ per 

possibles desperfectes i 20€ en concepte de neteja). Aquesta fiança serà retornada al final del l'estada sempre que 

no hi hagi desperfectes i s'abandoni el bungalow en condicions higièniques acceptables. 

 

▪ Equipaments  

Els allotjaments no tenen tovalloles ni llençols. Llençols es poden llogar per 1,50 €/joc/dia. Tots els allotjaments 

disposen de coixins i mantes. 

 

▪ Animals de companyia  

Animals de companyia estan prohibits, a excepció d'un animal per bungalow en els models Park&Pet i Tropical, 

sempre que estigui lligat i acompanyat per una persona en tot moment. Es requereix la notificació de la raça de 

https://www.laspalmeras.com/wp-content/uploads/normativa-camping-cat.pdf


l'animal, estant prohibit l'accés a les races considerades perilloses o races que tinguin característiques que siguin 

considerades de raça perillosa.  

La normativa municipal prohibeix la presència de gossos a la platja des de l'1 d'abril fins al 15 d'octubre. 

 

▪ Característiques Bungalows Beach  

No tots els bungalows "Beach" tenen vistes al mar. 

 

 

PARCEL·LES  

▪ La capacitat d'allotjament  

Cada reserva li dóna dret a una parcel·la senzilla amb una capacitat màxima per a 6 persones (inclosos nens i 

bebès), una caranava, autocaravana o tenda, així com a un sol vehicle. Està prohibit circular i aparcar a la zona dels 

bungalows. 

 

▪ Assignació de parcel·les i horaris. 

Excepte pacte contrari, la parcel·la s'assignarà a l'hora d'arribada al càmping. El càmping es reserva el dret de 

canviar l'allotjament en el cas que les circumstàncies així ho requereixin. La parcel·la es pot ocupar a partir de 14.00 

hores del dia d'arribada i s'ha d'abandonar abans de 12.00 hores del migdia del dia de sortida. 

 

▪ Paravents 

Es limitaran al màxim i només es podran instal·lar aquells autoritzats per la recepció del càmping. Hauran de tenir els 

seus propis ancoratges i no necessitar barres de ferro o cordes lligades als arbres o altre mobiliari per a la seva 

instal·lació. Han de tenir un suport metàl·lic horitzontal de punta rodona en la part superior i hauran de ser de colors 

clars i sense ratlles. 

 

▪ Animals de companyia  

S'admet l'inscripció d'un animal de companyia per parcel·la, sempre que segueix sent lligat i acompanyat per una 

persona en tot moment. Es requereix la notificació de la raça de l'animal, estant prohibit l'accés a les races 

considerades perilloses o races que tinguin característiques que siguin considerades de raça perillosa. La normativa 

municipal prohibeix la presència de gossos a la platja des de l'1 d'abril fins al 15 d'octubre. 

 

▪ Altura autocaravanes  

Per a accedir al càmping el vehicle no pot superar els 3,50 metres d'altura. 

 

 

CONDICIONS DE MODIFICACIÓ / CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA 

 

▪ Modificacions  

Qualsevol modificació haurà de comunicar-se per escrit a laspalmeras@laspalmeras.com. S'acceptaran les 

modificacions de reserva sempre que es compleixin les condicions de reserva existents en el moment d'aquesta 

modificació i d'acord amb l'optimització de l'ocupació del càmping. No s'acceptaran modificacions dins dels 15 dies 

anteriors a la data d'arribada. 

 

▪ Cancel·lacions  

Qualsevol cancel·lació haurà de comunicar-se per escrit a laspalmeras@laspalmeras.com. L'anul·lació de la reserva 

dóna lloc a la pèrdua del 50% del dipòsit de reserva. Si l'anul·lació de la reserva té lloc dins dels 15 dies abans de la 

data d'ocupació del bungalow, la pèrdua serà del 100% del dipòsit de reserva.  

 

▪ No-presentació 

La no-presentació del client sense notificació justificada per escrit, dóna lloc a la pèrdua del 100% del dipòsit de 

reserva. En cas que el client no es presenti, l'endemà de la data prevista d'entrada es cancel·larà la reserva. 

 

▪ Sortida anticipada 

Bungalows / Glamping: Si un cop arribat al càmping, el client anticipa la sortida a la data prevista en la reserva, 

haurà d'abonar el 100% de la quantitat contractada a partir de la data de sortida fins a la data prevista en la reserva. 

 

 



Parcel·les: Si un cop arribat al càmping, el client anticipa la sortida a la data prevista en la reserva, haurà d'abonar el 

50% de la quantitat contractada a partir de la data de sortida fins a la data prevista en la reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado de correos 155 ES-43080 Tarragona · Tel +34 977 208 081 · Fax +34 977 207 817 
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