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CAMPAMENTS JUVENILS AL BERGUEDÀ  - QUÉ CAL TENIR EN COMPTE  
 
Per tal de poder facilitar la tasca d’organització d’activitats de lleure amb infants i joves 
als agrupaments, esplais o altres entitats juvenils, i amb l’objectiu de poder evitar 
problemes durant la realització de l’activitat, s’informa de les següents mesures. 
 
Aquestes mesures han estat consensuades amb el Cos d'Agents Rurals, Bombers, 
Mossos d'Esquadra, Institut Català de la Salut a la Catalunya Central i Joventut del 
Consell Comarcal del Berguedà. 
 

1. A tota la comarca del Berguedà, la realització d’acampades no subjectes al 
compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, no està permesa. Ho va 
aprovar el Ple del Consell Comarcal del Berguedà en data 30 de maig de 2012. 

 
2. Només es poden realitzar acampades i campaments (activitats organitzades) 

amb infants i joves d’entitats o grups legalment constituïts. 
 

3. L’entitat organitzadora haurà de complir el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de 
regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors 
de 18 anys. 

 
4. Tal i com s’indica en l’article 7.2 del Decret 267/2016 cal disposar de: 

 •  Permís per escrit del propietari del lloc on es du a terme l’acampada. 
 • Còpia per escrit comunicant la realització de l’activitat a l’ajuntament o al 
 consell comarcal, si escau. 
 

5. Segons l’Acord pres pel Consell de Presidència de data 14 de febrer de 2018 
del Consell Comarcal del Berguedà,  i degut a que a la comarca i ha un nombre 
considerable d’activitats d’educació en el lleure amb infants i joves menors de 
18 anys, i degut a la coordinació que es fa amb els diferents agents comarcals 
implicats, volem que també se’ns comuniqui al Consell Comarcal del Berguedà. 

 
6. Cal fer la Sol•licitud per activitats amb risc d'incendi forestal al Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (la Delegació del Berguedà és a 
la Ctra. de Solsona, 9, 1a 08600-Berga - tel. 938214470).  

 
7. Als municipis de Sant Jaume de Frontanyà, Borredà, Vilada, Castell de l’Areny, 

Berga, Gironella,  La Nou de Berguedà, La Pobla de Lillet, Guardiola de 
Berguedà, Bagà, Gisclareny, Vallcebre, Gósol i Saldes, no està permès fer-hi 
activitats de supervivència en tot el terme municipal. Si s’escau, es presentarà 
denúncia als Mossos d’Esquadra per risc i abandonament del menor. BOPB 

http://www.bergueda.cat/wp-content/uploads/2013/01/M0276-DO1-Sol%C2%B7licitud-per-activitats-amb-risc-dincendi-forestal.doc
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2012&07/022012016351.pdf&1
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8. Es demana als grups que extremin les precaucions a l’hora de realitzar 

excursions i que tinguin especial cura quan hagin de caminar per carreteres 
secundàries asfaltades. Les excursions s’han d’haver fet abans, s’han de 
conèixer els camins i el grau de dificultat i s’han de tenir en compte les 
previsions meteorològiques. 

 
9. Si es fa una activitat en un nucli de població s’ha de respectar l’entorn, deixant-

ho net i portant les deixalles als contenidors corresponents. Si cal es pot 
contactar amb l’Ajuntament però no és obligació d’aquest resoldre tots els 
problemes quan, de vegades, són per manca d’organització i programació de 
l’activitat. 

 
10. El servei d’emergència 112 és només per emergència i no per utilitzar-lo per a 

qualsevol contratemps. 
 
El Berguedà vol ser una comarca acollidora d’activitats de lleure però no vol permetre-
ho tot. No tot s’hi val. Els campaments juvenils són activitats educatives i els grups 
organitzadors en són els màxims responsables. 
 
 
Tramitació i/o informació: 
Servei Comarcal de Joventut - Consell Comarcal del Berguedà 
C/ Pere III, 5, baixos  08600 Berga – Tel. 93 821 35 53 – serveijove@ccbergueda.cat 
 


