
 

NORMES GENERALS 
D’ÚS DELS TERRENYS D’ACAMPADA  

ON ES FAN ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 
Aquesta normativa s’adreça als grups usuaris de terrenys d’acampada que fan 
aquesta activitat en el marc del que regula el Decret 267/0216, de 5 de juliol, de 
les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. 
 
 
PERMISOS I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
Autorització 
L’acampada només està permesa a entitats infantils i juvenils amb l'autorització 
expressa del titular o de l’entitat gestora. L'entitat usuària haurà de concretar amb 
anterioritat el dia i l'hora d'arribada i de sortida així com qualsevol altra necessitat 
addicional. Cal visitar el terreny abans de l’estada. 
 
Permisos  
És necessari disposar dels permisos següents: 

• Notificació de l’activitat a la Direcció General de Joventut, si l’estada té una 
durada de dues o més nits consecutives. La podeu notificar per Internet com 
a mínim amb 7 dies d’antelació. 

• Permís del propietari/a. 
• Permís de foc per a cuinar. 
• Comunicació de l’activitat a l’Ajuntament on s’ubica el terreny. 

 
Persones de referència 
S’ha disposar del contacte de la persona o persones de referència (titular o entitat 
gestora) que faran la tasca d'interlocució durant l'estada dels grups. Caldrà 
comunicar-los de forma immediata qualsevol incidència o problema greu relacionat 
amb el terreny o les instal·lacions. 
 
 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT 
 
Responsables  
La persona responsable de l’activitat haurà d'ésser present durant la seva 
realització. Cal deixar constància d’un telèfon de contacte actiu les 24h durant tota 
la durada de l’activitat. 
 
Legislació 
Cal que compliu i tingueu present el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les 
activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, i la 
resta de legislació aplicable. 
 
Assegurança 
És obligatori disposar de l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents que 
determina la llei. 
 
 
  

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/organitzar_i_notificar/notificacio_activitats_lleure/


 

MESURES D’HIGIENE I RESPECTE A L’ENTORN 
 
Ordre i higiene 
És indispensable mantenir amb un mínim d'ordre i de netedat els espais i les 
instal·lacions existents. Si en arribar, el terreny es troba en mal estat, cal 
comunicar-ho a l’Entitat Gestora. 
 
Escombraries i residus 
Cal fer recollida selectiva de la brossa i reciclar als contenidors habilitats prop dels 
terrenys, que haurà indicat l’Entitat Gestora. En cap cas s’enterraran les restes 
orgàniques. Els olis cal acumular-los en una garrafa o ampolles i portar-los al punt 
de reciclatge corresponent. El terreny i el seu entorn immediat es deixarà net de 
papers i deixalles, requisit indispensable abans de la sortida i que pot condicionar 
les futures reserves del grup, sense excloure les sancions administratives que 
puguin escaure. 
 
Integritat dels rius 
No és permès dutxar-se ni netejar plats o estris de cuina dins del riu. S’han de fer 
servir sabons biodegradables, tant per a la higiene personal com per rentar plats o 
estris de cuina, fora del riu. 
 
Latrines 
Només es podran construir latrines si el terreny no disposa d’una alternativa. En 
cap cas s’enterrarà el paper higiènic, compreses o tampons; caldrà llançar-los a les 
escombraries i en marxar deixar l'espai adequadament net i soterrat. 
 
Construcció d’instal·lacions 
No és permès talar arbres o branques d’arbres vius sense permís previ de la 
propietat. Qualsevol tipus de construcció cal desfer-la un cop acabat el campament, 
recollir els fils, cordills i claus que s’han fet servir i retornar les pedres i fustes al 
seu lloc natural. Els troncs grans es deixaran apilats en una zona que no molestin 
per si el proper grup els vol reaprofitar. 
 
Conservació de l’entorn 
Respecteu el màxim possible el terreny d’acampada així com la fauna i vegetació de 
tota l’àrea natural. No és permès envair les propietats veïnes, cal limitar-se a 
utilitzar els espais propis. 
 
Convivència amb el veïnat 
No es permeten activitats que puguin molestar al veïnat ni destorbar el seu tarannà 
habitual. 
 
Sorolls 
Es prohibeix l’ús prolongat d’altaveus i les músiques estridents. Entre les 00h i les 
7h del matí no es poden realitzar activitats el soroll de les quals pugui molestar el 
veïnat. 
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