
SERVEIS, NORMES I RECOMANACIONS PER A LES
ACAMPADES AL PARC NATURAL DE LA FONT ROJA

Autorització d’acampada (l’estada màxima es limita a tres dies consecutius)

L’acampada es permet després de l’obtenció de la autorització corresponent emesa pel Departament
de  Transició  Ecològica  de  l’Ajuntament  d’Alcoi.  La  sol·licitud  es  pot  descarregar  de:
https://www.alcoi.org/ca/areas/medi_ambient/noticias/noticies/noticia_0073.html

La sol·licitud s’ha d’enviar  al  correu electrònic  medi_ambient@alcoi.org,  emplenada degudament,
amb el DNI de la persona sol·licitant i esperar a rebre l’autorització.

Una vegada en l’àrea d’acampada, haurà d’entregar l’autorització al vigilant municipal o mostrar-la si
està descarregada digitalment en un dispositiu mòbil. 

Zona d’acampada i àrea recreativa

La zona d’acampada està formada per l’esplanada de la part inferior, té una cabuda restringida de 10
tendes (del tipus iglú o canadenc) i les parcel·les estan marcades. A l’hora del muntatge no s’han de
fer solcs al voltant de la tenda.
L’esplanada de la part superior està preparada amb taules de fusta.

Vehicles

No es pot entrar a la zona d’acampada amb vehicle. Aquests hauran de deixar-se aparcats en les
zones senyalitzades per a aquesta finalitat. Hauran de quedar estacionats i preparats per a eixir en
cas d’emergència (amb la part davantera cap a fora), i sense que representen una molèstia per al gir
dels autobusos.

Realització de cremes

L’àrea recreativa del Santuari no disposa de paellers i, per tant, no està permés fer cap classe de foc.
No es permet l’ús del càmping-gas, barbacoes o similars, ni fer foc amb llenya en cap zona del
paratge.

Residus

A l’esplanada hi ha un punt de contenidors per a la gestió dels residus.
Separe els residus i deposite’ls en els contenidors adequats. Netege la zona utilitzada en acabar
l’acampada.

Protecció de l’entorn

No trenque ni arranque branques ni plantes.
No es permet realitzar activitats que comporten soroll excessiu ni posar música a un volum elevat.
Recorde que es troba en un Parc Natural. 
Transite pels itineraris senyalitzats.
No es permet la circulació de bicicletes per sendes i camins del Parc Natural, consulte la informació
relativa a les normes de circulació de les bicicletes pel Parc Natural.
L’única mascota permesa és el gos. Porte’l sempre lligat i vigilat en tot moment.
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Lavabos

Els lavabos estan situats entre la zona d’estacionament i la font de l’esplanada de l’ermita. Disposen
de vàter, pila per a llavar-se i urinaris. També hi ha lavabos adaptats per a persones amb diversitat
funcional. Està totalment prohibit llavar-se fora d’aquests llocs.
Amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19, el servei de dutxes es troba suspés temporalment.

Neteja dels utensilis

Per a llavar els plats i altres utensilis, hauran de fer ús de les piles situades en la part exterior de
l’edifici  de  les  dutxes  i  serveis  sanitaris.  Està  totalment  prohibit  netejar  aquests  elements  fora
d’aquest lloc.

No es poden utilitzar productes contaminants o agressius amb el medi ambient. Es recomana portar
el menjar fet per a evitar la neteja dels utensilis.

Altres serveis

Restaurant: 96 648 90 15.

Centre de Visitants del Parc (telèfon 96 533 76 20)
• De dilluns a diumenge: de 9.30 a 14.00 hores
• No hi haurà servei els dies 24, 25 i 31 de desembre; 1 i 6 de gener; festes locals de Sant Jordi.

Els usuaris disposen de taules de fusta repartides per tota l’àrea.

Telèfons d’interés

Emergències 112
Bombers 96 559 24 51
Policia Local 96 553 71 45/6
Oficina de Turisme 96 553 71 55
Transició Ecològica 96 553 71 27
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