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Presentació
Ben a prop de Barcelona i en ple contacte amb la natura, la muntanya o el mar, hi ha una setantena de
càmpings que us ofereixen la millor manera de fruir de la natura i del temps de lleure. Tots aquests
establiments, agrupats en les quatre associacions de càmpings de la província de Barcelona, i
juntament amb la Diputació de Barcelona, comparteixen l'objectiu de millorar de forma constant els
serveis que ofereixen.
Per complir aquest objectiu, a més de les millores en les instal·lacions i serveis que van realitzant els
mateixos establiments, és imprescindible la col·laboració dels usuaris.
En aquest sentit, les associacions de càmpings de la província de Barcelona i la Diputació de
Barcelona han elaborat conjuntament la Guia de les bones pràctiques al càmping que teniu a les
mans. Emmarcada en la normativa vigent de càmpings (Decret 55/1982), la Guia resumeix de forma
clara, senzilla i entenedora un conjunt de normes a seguir en cinc àmbits temàtics: la seguretat, el
comportament i la convivència, la higiene, el medi ambient i l'estètica de la unitat d'acampada.
L'adopció d'aquestes bones pràctiques és ben fàcil. La Direcció de cadascun dels establiments us
ajudarà a resoldre els dubtes que pugueu tenir sobre com aplicar a la vostra unitat d'acampada les
bones pràctiques.
La vostra participació activa és bàsica per fer del càmping una de les millors opcions d'oci.
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Els cinc àmbits de bones pràctiques a
seguir
• Bones pràctiques en la

Seguretat, per disminuir el risc d'accidents o de situacions

d'emergència
• Bones pràctiques en el

Comportament i convivència, per restablir

la filosofia de la pràctica de càmping.
•

Bones pràctiques en la Higiene, per disminuir usos que puguin derivar amb riscs
higiènicosanitaris.

• Bones pràctiques en el

Medi ambient, per fruir i preservar un dels recursos més

valuosos que ens ofereix el càmping.
• Bones pràctiques en

l'Estètica de la unitat d'acampada, per respectar la normativa

vigent i evitar el deteriorament de la imatge del sector del càmping.
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1. La seguretat al càmping
El gas i l'electricitat
• Utilitzeu cable antihumitat de 1000V i presa de terra en totes les connexions de la unitat
d'acampada. El cable ha de ser d'una sola línia i segons les normes de la Unió Europea.
• Totes les connexions situades a l'exterior han de ser del tipus IP65.
• No es poden fer derivacions directament de la presa de llum de la unitat d'acampada.
• Eviteu l'ús d'interruptors externs a l'avancé o cuina.
• No utilitzeu connexions de regleta o cinta aïllant.
• Cal que disposeu del certificat corresponent de revisió vigent per una empresa autoritzada de
la instal·lació de gas dins de la unitat d'acampada.

Els elements i usos aliens a l'activitat de càmping
• Tots els elements de la unitat d'acampada han de ser els propis de l'activitat del càmping,
i per tant, mòbils i fàcilment transportables.
• Els mobles de jardí convencional (ja siguin de fusta, vímet, marbre, metàl·lics) no són propis
de l'activitat de càmping.
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• No està permesa la construcció d'elements, especialment de:
– Aigüeres per rentar els plats, fonts, dutxes o altres conduccions d'aigües
– Carpes, porxades i tendals
– Estenedors fixes dins de la unitat d'acampada
• No es poden emmagatzemar objectes a sota de la caravana. Realitzeu revisions periòdiques
per evitar que hi hagi fulles i deixalles.

El foc i les barbacoes
• Cal que utilitzeu una barbacoa apta per a l'activitat del càmping: mòbil i transportable.
• Feu servir carbó vegetal com a combustible, i pastilles per encendre el foc.
• Estan prohibides les barbacoes de jardí de construcció.
• No es poden emmagatzemar fustes, llenya o qualsevol altre element dins de la unitat
d'acampada.
• Les brases i les cendres han de ser dipositades en els bidons especialment destinats
per a aquesta finalitat.
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L'assegurança de la caravana
• Cal que disposeu d'una assegurança en vigència que cobreixi com a mínim els robatoris,
incendi i responsabilitat civil a tercers de la caravana en repòs (cobertura mínima de
responsabilitat civil de 150.000 euros).

Minimitzant el risc d'accidents
augmentem la pròpia seguretat
i la dels altres campistes

Millorant la nostra seguretat,
millorem la tranquil·litat i la
qualitat de la nostra estada al
càmping
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2 La convivència i el comportament al càmping
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Els càmpings permeten una major convivència entre les persones, i seguir unes normes
de comportament i respecte incrementen aquesta oportunitat de trobada. Frueix de la
tranquil·litat i el temps de lleure amb la teva família en aquest entorn

Els límits físics de la unitat d'acampada
• Respecteu els límits físics de cada unitat d'acampada. Cap objecte pot sobresortir de la mateixa
unitat d'acampada.
• La caravana, autocaravana o tenda ha d'estar a un mínim de 40 cm de la unitat d'acampada
limítrof.
• En la ubicació dels diferents elements dins de la unitat d'acampada, cal preveure espai suficient
per a estacionar el cotxe.
• Cas que el càmping disposi d'una zona d'aparcament vinculada a la unitat d'acampada però
físicament en un altre espai, cal estacionar-hi el cotxe.
• En els desplaçaments dins del càmping, utilitzeu els camins o carrers de pas.
No travesseu altres unitats d'acampada.
La il·luminació de la unitat d'acampada
• Utilitzeu bombetes amb pantalles opaques que concentrin la llum dins la unitat d'acampada.
Les bombetes han d'estar dins de la unitat d'acampada i la seva llum s'ha de projectar dins
d'aquesta (no en direcció al carrer o altres unitats d'acampada).
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• No estan permesos els fanals exteriors convencionals de jardí.
• Les làmpades han d'estar a una alçada inferior als dos metres.
• Utilitzeu fluorescents o focus halògens exteriors que no dispersin la llum.
• Tots els electrodomèstics han de disposar de presa al terra.

Els serveis i els espais comuns del càmping
• Feu un bon ús dels serveis del càmping.
• Seguiu les normes específiques d'ús de cada servei (torns, horaris, manual d'ús, etc.).
• Respecteu les senyalitzacions de circulació del càmping.

La convivència en el càmping
• La majoria d'establiments organitzen activitats lúdiques. Són la millor manera de compartir
amb la família o altres usuaris espais i moments de convivència.
• És imprescindible limitar el soroll, com també respectar el silenci les 24 hores.
• En els desplaçaments amb automòbil dins del càmping, cal respectar els límits de
velocitat i els horaris de circulació establerts per l'establiment.
• Els fills són responsabilitat dels pares.
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• En cas de tenir animals domèstics en la unitat d'acampada, cal que aporteu a l'establiment en el
moment d'arribada la documentació de seguretat i sanitària que estableix la normativa vigent
(Decret 22/2003).
• No deixeu sols i sense vigilància els animals domèstics. Els animals han d'estar sempre lligats.
• Alguns establiments no admeten animals domèstics, altres tenen una normativa interna
específica. Consulteu en el vostre establiment tot el referent a l'entrada d'animals de companyia.
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3. La higiene al càmping

Els bons hàbits
d'higiene i ús de les
instal·lacions millora
la qualitat de la nostra
estada i la dels serveis
rebuts en el càmping
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Seguir unes normes bàsiques d'higiene dins de la unitat d'acampada i de les
instal·lacions del càmping és ben fàcil. La higiene està estretament relacionada amb
la seguretat i la bona convivència
La neteja i l'ús de l'aigua
• Utilitzeu bidons petits (menys de 10 litres) per emmagatzemar l'aigua
(s'exceptuen els propis de la caravana o autocaravana).
• Aboqueu l'aigua bruta en els espais habilitats pel càmping per aquest ús.
No aboqueu les aigües als arbres, unitat d'acampada o altres espais del càmpings.
• Cas que l'establiment permeti tenir mànegues d'aigua, aquestes han d'estar desades quan no
estan en ús. Es fonamental que les mànegues quedin buides d'aigua i que no quedin exposades
a canvis de temperatura, sol directe, etc.
• Els càmpings disposen d'espais específics i separats per rentar roba i estris de cuina.
Renteu la roba i els estris de cuina exclusivament en aquests espais.

Els terres de la unitat d'acampada
• La unitat d'acampada no pot tenir terres enrajolats o altres materials que no permetin la
transpiració, i/o afavoreixin l'acumulació de brutícia o petits animals.
• Respecteu l'herba natural de la unitat d'acampada.
• No planteu res al terra de la unitat d'acampada.
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4. El medi ambient i el càmping

Apropa't a la natura amb
respecte, i frueix de tot el
que aquesta t'ofereix
18

El càmping és una de les millors maneres d'apropar-se a la natura.
Tanmateix, la natura necessita ser preservada de forma que possibiliti el seu
ús present i futur de forma sostenible
El contacte amb la natura

• Respecteu els arbres. No hi lligueu gossos, ni pengeu o claveu qualsevol tipus d'element.
• Passegeu pels entorns del càmping en bicicleta o a peu, per fruir de la natura i gaudir de
la tranquil·litat.
L'estalvi energètic i estalvi d'aigua
• Apagueu els llums i els aparells electrònics quan no siguin necessaris o no estiguin en ús.
Apagueu-los sempre que marxeu de la unitat d'acampada.
• Useu només l'aigua que es necessiti. És un bé escàs i cal fer-ne un bon ús.
• Utilitzeu bombetes de baix consum amb encès electrònic.
Els residus
• Cal fer un bon ús de les àrees de disposició de residus. Aboca els residus dins el contenidor
corresponent i no deixis res a terra. Respecteu els horaris establerts per l'establiment.
• Separeu correctament els residus i dipositeu-los de forma separada segons el seu material en el
contenidor corresponent. La majoria d'establiments disposen de contenidors diferenciats
per colors per efectuar recollida selectiva de residus.
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5. L'estètica de la unitat d'acampada

Utilitza la unitat d'acampada
com un espai per fruir del lleure
i la convivència en el marc d'un
càmping
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L'estètica i la imatge de la unitat d'acampada ha de ser un element
facilitador de la seguretat, la higiene, la convivència amb altres campistesi del contacte amb la natura

Les tanques
• No utilitzeu tanques d'obra, filat metàl·lic, arbusts, fusta, etc.
• Els testos, figures o altres elements no poden mai obstaculitzar el pas.

Els elements de decoració
• La unitat d'acampada ha d'estar lliure d'elements de decoració que no siguin adients per la
pràctica del càmping. No es poden tenir banderes ni estàndards.
• Subjecteu els faldons de l’avancé amb piquetes adaptades per a aquesta funció, coixinets de
sorra del mateix color de l’avancé, o sorra o grava de la mateixa unitat d’acampada.
No utilitzeu altres materials.
• La unitat d'acampada no pot fer les funcions de pati o jardí privat, i per tant, la seva decoració
i estructura no podran ni han de ser els mateixos.
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Vocabulari
Càmping:
Modalitat d'allotjament turístic. Espai de terreny degudament delimitat i dedicat a la convivència agrupada de
persones a l'aire lliure, mitjançant albergs mòbils que restin un màxim d'onze mesos al mateix espai de
terreny, i que disposin de les instal·lacions i serveis mínims que s'estableixi reglamentàriament (Decret
55/1982).
Unitat d'acampada:
Espais de terreny dins d'un establiment de càmping destinats a la ubicació d'un vehicle i d'un alberg mòbil,
degudament senyalitzats els seus límits i amb el número corresponent. Els establiments podran disposar d'unitats d'acampada que tinguin previst l'aparcament de vehicles en un lloc diferent al de la ubicació de l'alberg
mòbil (Ordre d'11 de juliol de 1986).
Campista:
Usuari d'una unitat d'acampada i de les instal·lacions del càmping
Normativa interna dels establiments de càmping:
Conjunt de normes complementàries a la legislació general sobre els establiments de càmpings, i que cada
càmping estableix per el correcte funcionament de les diferents instal·lacions i serveis. Tota persona que
s'inscrigui i accedeixi a un càmping estarà obligada a complir aquest reglament i les altres disposicions contingudes en la legislació vigent (Ordre d'11 de juliol de 1986, article 30.1).
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Recorda!
• SÍ als elements propis de càmping, mòbils i transportables. NO als elements fixes, d'obra o fusta.
• SÍ a la seguretat , evitem els accidents.
• SÍ a l'ús correcte dels serveis del càmping.
• SÍ al descans, el lleure i el respecte al medi ambient. Evitem les molèsties als altres usuaris.

Acampar vol dir descansar i gaudir de la natura
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Amb el suport de:

Amb la participació de la Unió Caravanista de Catalunya

