
REGLAMENT  INTERIOR   DEL  CAMPAMENT  

JUVENIL  DEL  SOLELL  DEL  CORREDOR 

 

PARC  DEL  MONTNEGRE  I  EL  CORREDOR 
 
Article primer.- Objecte del Reglament. 

 

El Campament Juvenil del Solell del Corredor es una instal.lació permanent destinada 

a la realització de les activitats d’acampada amb grups d’infants i joves, guiades per 

monitors i organitzades per entitats o institucions degudament reconegudes; la 

pernoctació es realitzarà sota cobert de tendes de campanya. L’objecte del present 

Reglament és definir i regular la prestació de aquest servei. 

 

Aquest Reglament interior l’han de complir obligatòriament tots els acampadors que 

s’hi instal.lin. 

 

 

Article segon.-  Usuaris del servei. 

 

Al mateix moment que els grups d’infants o de joves, seran considerats usuaris del 

servei els monitors, mestres, educadors o els seus pares sempre i quan participin 

conjuntament en activitats educatives o tinguin tasques organitzatives o de suport. 

També poden ser ocupats, mentre la demanda de grups infantils i juvenils ho permeti, 

per grups de famílies amb infants i joves, amb un nombre mínim de 20 persones. 

 

 

 

Article tercer.- Capacitat del Campament. 

 

El Campament Juvenil del Solell té una capacitat màxima de 145 acampadors, les 

zones d’aparcament de vehicles poden admetre  4  cotxes. 

 

 

Article quart.- Procediment per a la utilització de les instal·lacions. 

 

 

a) Per tal d’accedir a les prestacions esmentades caldrà fer l’oportuna sol·licitud de 

reserva de serveis, sol·licitud que serà recollida pels responsables de l’entitat gestora 

del servei. 

 

b) La formalització de la reserva per part de l’interessat comportarà l’autorització 

d’entrada al recinte de la instal·lació per al període que s’hi hagi especificat i 

implicarà l’acceptació del present Reglament. 

 

c) A l’arribada els acampadors ocuparan els llocs que els assenyalin per a la 

instal·lació de les tendes. 

 

d) Els acampadors a la seva arribada hauran de aportar una relació que contingui les 

dades del grup, les dels seus responsables majors d’edat. 
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Article cinquè.- Seran condicions mínimes d’utilització de les instal·lacions les 

següents. 

 

 

a) Els usuaris respectaran acuradament la totalitat de les instal·lacions, durant l’estada 

respectaran l’ordre, evitaran utilitzar cordes, o altres elements que puguin molestar els 

altres i conservaran sempre nets i ordenats els llocs d’emplaçament. No es podrà obrir 

solcs en el terreny, ni establir fites amb pedres o altres elements. 

 

b) Les deixalles, posades en bosses s’hauran de dipositar en les papereres o llocs 

assenyalats. 

 

c) Els vehicles de motor s’estacionaran a la zona prevista com a pàrking, les 

maniobres per descarregar o carregar el material d’acampada s’hauran re realitzar a 

les vies engravades o de terra, però mai damunt de l’herba i a velocitat moderada. 

L’entrada i sortida de vehicles de l’àrea d’acampada només serà possible dins de 

l’horari establert. 

 

d) Els jocs i els esports a l’aire lliure no han de representar cap perill ni per a la zona 

d’acampada o les seves instal·lacions, ni per als altres acampadors, solament es 

podran practicar als indrets que es destinin a aquesta finalitat. 

 

 

e) L’aigua és font de vida i un bé escàs en els nostres dies. Per aquesta raó aconsellem 

que s’utilitzi correctament evitant de malgastar-la. 

 

 

f) No es permet l’entrada en el recinte del terreny de acampada de cap mena 

d’animals, llevat dels gossos pigall. Tanmateix no es permet  l`entrada de coets, 

globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, ni el seu llançament en el 

àmbit del Parc, que està expressament prohibit per la legislació vigent. 

 

g) Només es permetrà als acampadors l’entrada en el recinte del campament. 

 

h) Queden prohibits els focs a terra i les barbacoes de llenya i carbó en tot el recinte 

del campament, per cuinar, els acampadors podran utilitzar fogons de gas butà al 

aixopluc mòdul cuina. Recordeu que al Parc, es expressament prohibit de fer foc 

durant tot l’any. 

 

i) A tots els efectes, la tenda es considera un  domicili privat i caldrà respectar-ne la 

inviolabilitat, especialment en absència del propietari. Hom aplicarà, en cas 

d’infracció d’aquesta norma, la legislació vigent sobre aquest particular. 

 

j) No es permet fumar als lavabos, dutxes i tota altra dependència de les instal·lacions 

en tot moment. 
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k) En el desenvolupament de les activitats de l’estada haurà de tenir-se especial cura 

de no pertorbar l’ordre públic, físic, acústic i ambiental del equipament per tal d’evitar 

molèsties entre les diferents activitats que simultàniament s’hi puguin celebrar. En 

especial, els usuaris s’abstindran d’efectuar tota activitat sorollosa entre les 23:00 i les 

8:00 hores. 

 

l) Un cop finalitzada l’estada, les instal·lacions, dependències i materials utilitzats 

hauran de romandre en perfecte estat d’ús, ordre, manteniment i conservació. 

 

 

m) L’acampada tindrà una durada màxima de quinze dies, excepcionalment, es podrà 

autoritzar una prolongació de l’acampada quan el desenvolupament de les activitats 

programades la justifiqui, i sempre que aquesta prolongació no alteri o impedeixi la 

celebració d’altres campaments sol·licitats. En tot cas, la prolongació de la durada 

d’un campament a partir de l’autorització inicial, no podrà excedir un màxim de trenta 

dies. 

 

n) Donat el caràcter públic de les instal·lacions, el responsable de cada grup d’usuaris 

tindrà cura de protegir en tot moment la imatge pública interna i externa de cada una 

d’elles, tot respectant les mínimes normes socials d’usos i costums de convivència, 

d’higiene i estètics que, d’altra banda, han de concórrer i ser respectades en tota  

activitat social o pública. 

 

A més de la consideració de mínimes, les anteriors condicions tenen el caràcter de 

resultaries, en el sentit de que l’incompliment o inobservancia d’alguna d’elles podrà 

donar lloc a l’anul·lació de la reserva de la utilització, que restarà invalidada i resolta 

malgrat haver abonat els preus públics corresponents, sense dret a la seva devolució. 

Com a conseqüència, el responsable del grup d’usuaris podrà ésser obligat de ple a 

suspendre l’estada i les activitats d’aquest i a desallotjar i abandonar les instal·lacions 

del servei de forma immediata. 

 

 

Article sisè.- Regiment de responsabilitat. 

 

1. El peticionari d’utilització de les instal·lacions en nom d’un grup d’usuaris 

respondrà en els termes previstos  a la legislació vigent dels danys i perjudicis causats 

a les instal·lacions i al seu entorn. 

 

2. En cas de produir-se deterioraments o danys, el responsable restarà obligat de ple i 

de forma immediata i automàtica a la reposició del detriment ocasionat o al pagament 

del seu equivalent econòmic. 

 

3. La  responsabilitat prevista en els dos apartats anteriors constituirà,  un antecedent 

suficient  per a la denegació de qualsevol altra petició d’utilització d’instal·lacions 

que l’interessat o els membres causants del seu grup d’usuaris puguin formular en el 

futur davant l’entitat gestora de les instal·lacions objecte d’aquest Reglament. 
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Article setè.- Preus públics del servei. 

 

Els usuaris hauran d’abonar els preus públics fixats d’acord amb el procediment 

legalment establert. 

 

Article vuitè.- Interpretació d’aquest Reglament. 

 

La capacitat i competència per a la interpretació i aplicació d’aquestes normes, així 

com per a la cobertura de les seves eventuals llacunes, correspon a la Diputació de 

Barcelona. 

 

Article novè.- Régimen jurídic del servei. 

 

En tot el que no sigui previst en el present Reglament, serà d’aplicació supletòria la 

legislació vigent en matèria de Règim Local, i especialment i preferentment: 

 

a) Decret 203/2013 de 30 de juliol de 2013 d’aprovació del Reglament de 

campaments juvenils. 

 

b) La Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb 

infants i joves (DOGC 1543, de 20-01-92); 

 

c) El Reglament d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves, 

aprovat per Decret 276/1994, de 14 d’octubre (DOGC 1966 de 31-10-94);  

 

d) Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions 

destinades a activitats amb infants i joves (DOGC 3907 DE 18-06-03); i 

 

e) La resta de normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

 

 

 

 

 

 

        Campament Juvenil del Solell del Corredor (Dosrius) 

                                                                      

                                                     Ultima revisió, 8 de gener de 2014 
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