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CRITERIS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT 
SOBRE ELS REQUISITS TÈCNICS QUE HAN DE COMPLIR 
ELS TERRENYS D’ACAMPADA ON ES DESENVOLUPEN 

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 
El Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals 
participen menors de 18 anys, estableix a l’article 7, els requisits d’ubicació i entorn que 
han de complir els terrenys en els quals es duen a terme activitats d’acampada regulades 
per aquest Decret:  
 
“Article 7 
Acampades infantils i juvenils 
7.1 Les acampades infantils i juvenils que es duguin a terme fora d'una instal·lació o lloc 
d'acampada autoritzats per l'organisme competent han d'estar situades: 
a) Fora de rambles, llits secs de rius o torrenteres, terrenys susceptibles de ser inundats i 
als quals s'hi puguin produir esllavissades 
b) Fora de terrenys que, per la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió, indústries, 
instal·lacions insalubres o per qualsevol altra causa, resultin perillosos. 
c) A més de 100 metres de qualsevol via de comunicació. Aquesta distància s'entén com 
el recorregut des del punt d'acampada fins a la via de comunicació. 
d) Prop d'un camí alternatiu que permeti l'evacuació en el cas d'incendi forestal.” 
 
Les recomanacions complementàries sobre aquests terrenys d’acampada que es van 
elaborar en els anys 2016 i 2017 han estat modificades i adaptades d’acord amb 
l’experiència acumulada al llarg dels anys i es considera convenient que ara siguin 
requisits d’obligat compliment. 
 
Aquests requisits tècnics i de funcionament d’aquests terrenys d’acampada estan 
adreçats, principalment, a les entitats, empreses o persones físiques que posen a 
disposició dels grups d’educació en el lleure terrenys on s’efectuen les activitats 
d’acampada que estan regulades pel Decret 267/2016, de 5 de juliol. 
 
 
1.- Usuaris 

 
Només poden ser usuaris d’aquests terrenys d’acampada els grups organitzats que 
formin part d’una associació legalment reconeguda i quan l’acampada tingui una finalitat 
educativa, esportiva o d’utilitat social.  
 
2.- Geolocalització 
 
Cal notificar a la Direcció General de Joventut les dades de geolocalització del terreny 
d’acampada perquè, en cas d’emergència, els cossos de seguretat puguin localitzar-lo 
ràpidament, així com per facilitar la tasca del personal que inspecciona o visita les 
activitats. 
 
La Direcció General de Joventut validarà les dades de geolocalització. 
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Els formats de geolocalització acceptats són: 
� Graus, minuts i segons (DMS): ex. 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E 
� Graus i minuts decimals (DMM): ex. 41 24.2028, 2 10.4418 
� Graus decimals (DD): ex. 41.40338, 2.17403 
� També es poden utilitzar les coordenades UTM (ETRS89): ex. 298394, 4546201 m 

 
3.- Senyalització 
 
Cal senyalitzar el terreny d’acampada amb un rètol que contingui com a mínim el nom del 
lloc i un telèfon de contacte. 
 
4.-  Aigua potable 
 
S’ha de garantir la quantitat suficient d'aigua (com a mínim 3 litres per persona i dia), apta 
per al consum de boca i per a cuinar. El subministrament es pot fer mitjançant aigua 
envasada (ampolles, garrafes o contenidors), des d’un pou o una font, o a través de la 
xarxa pública. 
  
5.- Deixalles 
 
S’ha de garantir una gestió correcta dels residus, recollint-los i dipositant-los en 
contenidors municipals o portant-los a una deixalleria. 
 
6.- Aigües residuals 
 
Cal disposar d’un sistema de recollida i gestió de les aigües residuals i fecals mitjançant 
inodors químics, fossa sèptica o algun altre sistema adequat. L’abocament dels residus 
recollits mitjançant els inodors químics, la fossa sèptica o un altre sistema adequat s’ha 
de fer sempre en els punts degudament autoritzats. 
 
7.- Informació als usuaris 
 
El titular del terreny, o l’entitat gestora corresponent, ha de lliurar al grup d’educació en el 
lleure que realitza les activitats en el terreny d’acampada un exemplar de la “Normativa 
d’ús del terreny d’acampada” acordada amb la Direcció General de Joventut. Aquesta 
normativa ha de contenir, com a mínim, els preceptes que consten al document “Normes 
generals d’ús dels terrenys d’acampada on es fan activitats d’educació en el lleure” que hi 
ha al web http://jovecat.gencat.cat/. 
 
Aquests requisits tècnics i de funcionament entren en vigor partir de l’1 de juny de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Manel Ros i Biosca 
Sub-director General de Joventut 
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