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CAMPAMENT ALBERG MARE DE DÉU DE LA SALUT 
 

RELACIÓ DE SERVEIS 
 

UTILITZACIÓ DE L'ALBERG DURANT L'ANY. (De setembre a juny) 

 

CAPACITAT: 40/60 persones 

SERVEIS: 
·              Lloguer de les instal lacions següents de l'ALBERG: 

-              Dues habitacions amb capacitat per a 20/30 persones utilitzades com a dormitori. 
Cadascuna de les quals consta de: 

Una coltxoneta per persona 
Una estufa de llenya 
Un servei amb: 2 dutxes amb aigua calenta 
2 W.C. 
3 lavabos 

-              Una habitació amb capacitat per a 40/60 persones utilitzada com a sala de 
reunions/menjador amb estufa de llenya, 2 estufes de gas butà, taules i banquets. 

-              Cuina preparada per cuinar, per a 150 persones. (Per a la seua utilització caldrà 
que algun dels acampats dispose de Carnet de Manipulador d'Aliments degudament 
actualitzat). De la cuina no es poden utilitzar ni la càmera frigorífica, ni la marmita ni el 
forn perquè requereixen personal especialitzat. Hi ha a la disposició dels usuaris, els 
foguers, paellers, congeladors i nevera. 

·              Serveis d'aigua potable (tota l'aigua de les instal·lacions és potable i controlada 
sanitàriament), llum, gas, llenya. 

·              Servei de recollida de deixalles i fem dipositant-les als contenidors. 

DATES D'UTILITZACIÓ: 
De gener a juny i de setembre a desembre (aquestos mesos inclosos). 

 

 

 



 

 

Tant durant l'any com a l'estiu, SÓN A CÀRREC DELS ACAMPATS els següents serveis: 

¨              Equipament personal: Sac de dormir i coberts. Material de neteja personal. (El material 
de neteja general de les instal·lacions sols és a càrrec de l'Alberg durant l'estiu). 

¨              El transport. 

¨              El metge i el material fungible d'infermeria. 

¨              La neteja diària i final de les instal·lacions utilitzades pels acampats. 

¨              La neteja dels coberts del menjador i del lloc a cada menjada principal així com la 
distribució dels menjars. 

¨              El material fungible per a les activitats del grup així com l'instrumental per a jocs i 
tallers. 

¨              El cap de campament i els monitors, així com les respectives autoritzacions 
d'acampada. 

 

 

UTILITZACIÓ DEL CAMPAMENT A L’ESTIU 

 

CAPACITAT de la INSTAL·LACIÓ: 120/140 persones.  

SERVEIS:  

Lloguer de les instal·lacions següents del CAMPAMENT: 
� 3 tendes de campanya i 4 casetes de fusta amb capacitat per a 15/20 persones amb 1 

coltxoneta per persona.  
� Serveis per a xics i xiquets que contenen cadascun 5 dutxes, 5 WC i 5 lavabos  
� Llavaners per a la roba  
� Espai a l'aire lliure  

Lloguer de les instal·lacions següents de l'ALBERG:  
� Una habitació amb capacitat per a 40/60 persones, utilitzada com a sala de reunions.  
� 7 espais reduïts que poden funcionar com a habitacions particulars. 
� Menjador a l'aire lliure, tancat amb cristallera, amb capacitat per a 150 persones, amb 

llavadors per als coberts.  
� Serveis d'aigua potable (tota l'aigua de les instal·lacions és potable i controlada 

sanitàriament), llum, gas.  
� Servei de recollida de deixalles i fem dipositant-les als contenidors.  
� Espai habilitat com a infermeria (no els medicaments ni el metge)  
� Piscina. Controlada diàriament. Compleix les normes de la Conselleria de Sanitat i de la 

Conselleria de Medi ambient.  
� Servei de recollida de deixalles i fem dipositant-les als contenidors.  
� Telèfon d’urgències. 

Una persona de manteniment.  



 
 

SÓN A CÀRREC DELS ACAMPATS els següents serveis:  
� La pensió completa dels acampats i de la persona de manteniment i el servei de cuina amb 

personal autoritzat. 
� Equipament personal: Sac de dormir i coberts. Material de neteja personal. (El material de 

neteja general de les instal·lacions sols és a càrrec de l'Alberg durant l'estiu).  
� El transport.  
� El metge i el material fungible d'infermeria.  
� La neteja diària i final de les instal·lacions utilitzades pels acampats.  
� La neteja dels coberts del menjador i del lloc a cada menjada principal així com la 

distribució dels menjars.  
� El material fungible per a les activitats del grup així com l'instrumental per a jocs i tallers.  
� El cap de campament i els monitors, així com les respectives autoritzacions d'acampada.  

 
 
 

PREU:  
El preu establert per a l’acampada segons els serveis relacionats i atenent a les tarifes vigents per a 
2010 és de 570 euros per grup i nit. Aquesta tarifa és independent del nombre d’acampats. 
L’augment anual de les tarifes sol anar adequat a l’augment de l’IPC i es fan públiques a principi 
d’any. (Per a dates posteriors al 2010 consulteu el preu amb l’administrador) 
 
Aquesta tarifa s’haurà augmentar en 500 euros en concepte de fiança per qualsevol desperfecte 
ocasionat pel mal ús o vandalisme sobre les instal·lacions i que serà retornada en acabar l’estada i 
en un màxim de 10 dies. 
Les quantitats a abonar seran: 
1000 euros en concepte de reserva en el moment de l’acceptació del lloguer. En aquest cas, com 
que estem parlant de 2011, aquesta data seria abans del 30 de gener de 2011. 
La resta com a màxim el dia abans de l’inici de l’acampada. 
 
 
VISITA A LES INSTAL·LACIONS:  
Les instal·lacions es poden visitar en qualsevol moment ja que hi ha unes claus dipositades al bar 
Sirera, ubicat a la plaça de Navalón. Ara bé, és imprescindible avisar-me abans perquè done 
autorització per deixar les claus. 
 
 
CONTACTE: 
El millor contacte és el correu electrònic: vpa3691@gmail.com encara que també els puc atendre 
al 654 32 34 75. 
 
Vicent Pellicer Ahuir. Administrador 
 
 
 


