Tot a punt pels campaments!
Text: Ona Yanez (coordinadora del servei de Campaments i Més)

Tornem a estar a punt pels campaments!
Ser responsables d’un campament implica
un gran esforç, a part d’una gran dosi
d’imaginació. Com a caps cal que disposeu
de totes les eines legalment necessàries
per garantir que l’activitat que feu es duu
a terme amb tranquil·litat.

El Decret 137/2003, de 10 de juny, és el que regula les acampades juvenils, els camps de treball, els
casals de vacances, les colònies i les rutes en què
hi participin menors de divuit anys. Per tant, és la
normativa que cal que coneguem per preparar uns
bons campaments. Aquest normativa detalla una
sèrie de documentació i permisos que no podem
oblidar quan preparem els campaments:
• Notificació d’activitat a la Generalitat: si el campament dura tres o més nits consecutives
• Dossier d’acampada: amb el programa d’activitats
• Permís de MEG
• Pla d’Emergència i Pla d’Evacuació
• Llista alfabètica d’adreces i telèfons
• Comprovants de diplomes i titulacions de monitors / directors
• Assegurances: rebuts de pagament al dia i documentació a utilitzar en cas d’accident
• Autorització signada per qui tingui la pàtria potestat dels participants menors d’edat
• Fitxa de salut
• Targeta magnètica d’identificació sanitària de cada
infant
• Permís de foc
• Permís del propietari
• Comunicació als ajuntaments
• Comunicació als Consells Comarcals: permís en el
cas del Berguedà

A més d’aquest Decret, hi ha altres normatives a
tenir en compte quan preparem uns campaments:
• Permisos especials: en cas que l’acampada es
dugui a terme en un municipi o en un espai natural
que hagi establert permisos extraordinaris, caldrà
tramitar-los.
• Acampada lliure: l’acampada lliure està sotmesa
totalment a l’àmbit de competències dels ajuntaments, així que si voleu realitzar acampada
lliure caldrà que feu la consulta directament als
municipis.
• Drets d’imatge: Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar.
• Mesures de prevenció d’incendis forestals: Decret
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals. Recordeu que cal estar atents a l’activació del Pla Alfa.
I recordeu que si reserveu un terreny de la xarxa de
Campaments i Més us ajudarem en la tramitació
d’alguns d’aquests documents.

Al Rebost trobareu diverses fitxes
pràctiques amb consells per a una
bona acampada: “Animals verinosos
de Catalunya”, “Esports a la muntanya
i natura”, “L’impacte social dels
campaments”, “Que la natura no
ens noti... a les excursions”,
“Acampades al Pedraforca”, i altres.
http://elrebost.escoltesiguies.cat

Fe m ca m pa m en ts i qu e
la na tu ra no en s no ti!
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