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COMITÈ CATALÀ DE CAMPAMENTS 
 

REGLAMENT DE CAMPAMENTS 
 
REGLAMENT BÀSIC GENERAL PER CAMPAMENTS 
 
De compliment obligatori per totes aquelles entitats que rebin qualsevol mena de subvenció 
per part de la FEEC, Comitè de Campaments, o la representació territorial corresponent per 
l’organització d’algun campament. 
 
1r 
Els representants territorials hauran d’informar puntualment dels campaments 
subvencionats per la vegueria. 
 
2n 
Les entitats hauran de comunicar al Comitè Català de Campaments amb el temps suficient 
d’antelació, la data, denominació i el lloc del campament, així com informació completa del 
campament i activitats a realitzar. 
 
3r 
Tots els participants, hauran d’estar en possessió de la llicència de la FEEC, ja sigui 
temporal o anual. 
 
4t 
En cap cas es cobrarà la llicència temporal, als participants que ja estiguin en possessió de 
la llicència anual de la FEEC. 
 
5è 
Els participants que no estiguin en possessió de la llicència anual de la FEEC, se'ls 
cobrarà, a part de la llicència temporal, un preu d’inscripció, com a mínim d’un 20% més 
elevat. Els participants, que no pertanyin a cap entitat excursionista, el preu d’inscripció 
serà com a mínim un 40% més elevat, sobre el preu dels posseïdors de la llicència anual, 
més el preu de la llicència temporal. 
 
6è 
El logotip i el nom de la FEEC, haurà d’estar present en tots i cada un dels cartells, tríptics i 
prospectes que s’imprimeixin per a la realització del campament. 
 
7è 
Hi hauran serveis de primers auxilis i de seguretat per tal de garantir el correcte 
desenvolupament del campament. 
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8è 
Quan el campament tingui lloc fora d’un terreny d’acampada industrial (càmping), s’haurà 
de fer arribar al Comitè de Campaments, un mes abans de la data de realització, els 
permisos del propietari del terreny, de l’ajuntament al qual pertany el terreny i el de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
9è 
Quan el campament tingui lloc fora d’un càmping, caldrà comptar amb una presa d’aigua 
potable, lavabos desmuntables o latrines, i contenidors per a les deixalles. Igualment haurà 
de complir els requisits de l’article 6 decret 55/1982 de la Generalitat de Catalunya, que fa 
referència a l’acampada lliure o la reglamentació que aleshores estigui en vigència. 
 
10è L’entitat organitzadora, haurà de presentar, un cop finalitzat el campament i amb el 
temps més breu possible, un dossier del campament, on figurarà com a mínim, el programa 
d’activitats realitzats, cartell o tríptics del campament, el nombre d’entitats participants, el 
nombre d’instal·lacions (desglossat en tendes, caravanes, remolcs, etc.) i el nombre 
d’assistents (fent menció del total de participants amb llicència de la FEEC, dels socis 
d’entitats sense llicència i dels particulars). Així com el pressupost del campament i el 
resultat econòmic d’aquest. Si la subvenció és atorgada directament de la FEEC, hauran de 
presentar els rebuts o factures originals de les despeses i la carta rebut per poder fer 
efectiva la subvenció. 
 
11è 
El sol fet de gaudir d’una subvenció federativa per a l’organització d’un campament, implica 
l’acceptació d’aquest reglament. 

 
REQUISITS MÍNIMS DELS CAMPAMENTS DE LA FEEC 
 
12è 
Tots els campaments oficials de la FEEC, hauran de complir el que està establert, en el 
Reglament Bàsic General de Campaments, elaborat pel Comitè Català de Campaments i 
del reglament del propi Comitè. 
Donada la particularitat dels diferents campaments de la FEEC, caldrà que cadascun, 
acompleixi com a mínim, amb els següents requisits. 
 
12.1. Campament General de Catalunya: 
 
En el Campament General de Catalunya, es combinen activitats esportives i culturals. 
Podrà participar-hi tothom qui ho vulgui fer. Seran acceptades tota mena d’instal·lacions 
(tendes, caravanes, remolcs, etc.). Els vehicles estaran fora del terreny destinat per 
acampar, excepte si es tracta d'un càmping, però si restaran fora de la zona destinada a les 
activitats socials, culturals, etc. 
El campament podrà ser visitat per aquelles persones que ho desitgin. 
Com a mínim comptarà amb les següents activitats o actes: 
 
 Acte de benvinguda  
 Una excursió a peu, com a mínim, on puguin participar tots els assistents. 
 Festa nocturna: musical, entreteniments diversos o joc de nit. 
 Festa o jocs infantils. 
 Una activitat, com a mínim, de caire cultural (visita cultural, representació teatral, 

actuació d’esbart, coral, audició de sardanes, etc.). 
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 Acte de cloenda 

 
12.2. Campament Català de Muntanya: 

 
El Campament Català de Muntanya és un campament merament d’esport de muntanya 
totes les activitats que es realitzin durant el dia han de ser purament esportives i inclouran 
diversos nivells de dificultat, a fi i efecte que hi tinguin cabuda tota mena d’esportistes (des 
dels novells, als més experts, i del més jove al més gran). 
El campament es podrà realitzar tant en terrenys d’acampada com en càmpings, però 
sempre de mitja o alta muntanya, i tenint en compte les activitats que s’han de realitzar. 
Aquest campament compta amb l’assessorament i col·laboració dels comitès de l’àrea 
tècnica de la FEEC.  
Dins de l’àrea d’acampada no hi podran haver vehicles. Si es tracta d’un càmping, s’hauran 
d’aparcar fora. Si es tracta d’un terreny d’acampada, hauran d’estar a una distància mínima 
de 500 m. 
Sols seran acceptades instal·lacions del tipus tenda. 
Als participants se'ls hi donarà un dossier amb els llocs on poden practicar la seva 
especialitat, anant pel seu compte. 
Per motius de seguretat dels esportistes existirà un registre voluntari, per anotar els 
esportistes que vagin per lliure, on figuraran el nom del esportista, l’entitat i el lloc on han 
anat. Els participants hauran de notificar la seva retornada al campament. 
El Campament comptarà com a mínim amb les següents activitats o actes: 
 
1. Acte de benvinguda 
2. Activitats d'escalada, barrancs, bicicleta de muntanya, caminada o marxa, ascensió a 

algun cim, esquí de muntanya o raquetes de neu, segons en l'època de l'any que es 
realitzi el campament.  

3. Una xerrada, col·loqui o audiovisual. 
4. Una sortida cultural . 
5. Acte de cloenda. 
 
12.3. Campament General Infantil de Catalunya: 

 
Només estarà permesa la participació de nens i nenes de fins a 14 anys. 
Per cada 10 participants, caldrà l’assistència d’un responsable adult de l’entitat a la qual 
pertanyin. 
Només seran acceptades tendes. 
No estarà permesa la circulació, ni estacionament de vehicles a la zona d’acampada 
excepte si es tracta d'un camping. En totes restaran fora de les zones destinades a les 
activitats socials i/o culturals. 
Caldrà, com a mínim, les següents activitats o actes: 
 
 Acte de benvinguda 
 Excursió a peu. 
 Festa nocturna: musical, entreteniments diversos o joc de nit. 
 Acte de cloenda. 
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El present Reglament es basa en el Reglament del 7 de setembre de 1998 i incorpora 
les esmenes aprovades per la Junta Directiva de la FEEC amb data del 26 de juny 
2002. 
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