ANUNCI NÚM. 1/2014
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 21-01-2014, ha aprovat inicialment, i
definitivament si escau, l’Ordenança reguladora de l’acampada lliure en el terme municipal
de Montellà i Martinet.
S’obre un termini d’informació pública durant trenta dies hàbils a partir de la darrera
publicació d’aquest edicte al BOP de Lleida i al DOGC, per tal que els interessats puguin
examinar l’expedient i el text de l’ordenança en el mateix Ajuntament durant hores d’oficina, i
presentar les reclamacions, les al·legacions i els suggeriments que estimin adients per
qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El text aprovat de l’ordenança també es pot obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament
http://montellamartinet.ddl.net (apartat d’anuncis i edictes oficials).
Es fa constar que si durant l’esmentat termini no se’n presenta cap, l’acord i l’Ordenança
s’elevaran a definitius de forma automàtica sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva
publicació d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en concordança amb l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Martinet, 23 de gener de 2013
L’ALCALDE,

Josep Castells i Farràs

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ACAMPADA LLIURE AL MUNICIPI DE
MONTELLÀ I MARTINET
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'acampada lliure suposa una activitat de lleure que pot aportar múltiples experiències
positives i bones ensenyances, en gran part, als més joves, i és per aquest motiu que
cal regular les condicions per desenvolupar aquesta activitat amb determinades
garanties i de forma compatible amb la resta d’interessos que també s’han de protegir.
Està demostrada la necessitat de prendre consciència del fet que l’activitat de muntanya
requereix uns coneixements en quant a prevenció, autoprotecció i adaptació a l’entorn en el
que es desenvolupa, ja que en ocasions s’han viscut algunes situacions de risc que han
obligat a efectuar determinades actuacions de forma directa per l’ajuntament a l’efecte
d’acollir als grups d’acampada i donar aixopluc i assistència als menors afectats per
inclemències meteorològiques.
Atès que, d’una banda la Direcció General de Joventut no regula ni registra els terrenys
d'acampada perquè no són instal·lacions fixes o permanents i, de l’altra que amb la
publicació del Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjaments turístics,
es va derogar el Decret 55/1982 en establir una nova regulació dels establiments de
càmping i no determinar-se per la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i
Ocupació cap supòsit de regulació de l’acampada lliure, resulta que aquesta activitat ha
quedat sotmesa a l’àmbit de les competències dels ajuntaments.
Així, l’objecte d’aquesta ordenança és regular, en tot el terme municipal de Montellà i
Martinet, l’activitat d’acampada lliure fora dels establiments autoritzats per tal finalitat, a fi i
efecte de preservar i fer-la compatible amb el patrimoni natural i cultural del municipi, amb el
seu entorn paisatgístic, amb la salubritat pública, i al mateix temps vetllar pel manteniment
de la qualitat de l’oferta turística i qualitat de vida dels veïns.
En general s’estableix la seva prohibició en totes les propietats de l’Ajuntament ja siguin de
naturalesa pública o privada, i es regula al mateix temps aquesta activitat en terrenys privats
desenvolupada per grups d’infants i joves en el marc de les seves activitats de lleure, amb
una especial atenció a la prevenció de riscos per les persones i pels recursos naturals,
territorials, medi ambientals i paisatgístics de Montellà i Martinet.
Es dicta aquesta ordenança en exercici de les competències municipals per a la protecció
del medi ambient i en virtut de les potestats contemplades en els articles 84.1.a) i c) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en tractar-se de
competències genèriques previstes en l’article 25 del mateix text legal.
La intervenció municipal per desenvolupar aquesta competència consisteix bàsicament en
sotmetre l’activitat d’acampada lliure per aquests grups d’infants o joves al règim de
comunicació prèvia prevista en la present ordenança.
Article 1. Objecte.

1. Constitueix l’objecte de la present ordenança regular el règim de l’acampada lliure en el
terme municipal de Montellà i Martinet, amb els objectius de competència municipal
declarats a l’exposició de motius, per compaginar la protecció d’aquests valors amb l’exercici
del dret fonamental a la lliure circulació de les persones i l’exercici del dret a la propietat
privada.
Queden fora de l’àmbit d’aquesta regulació els campaments juvenils, com a instal·lacions
fixes regulades per la Direcció General de Joventut, que s’han d’inscriure al respectiu
Registre, i que compten amb determinats equipaments i són sotmesos a determinats
requisits tècnics i d'accessibilitat i també subjectes al control periòdic de l'Administració, tot
per garantir un grau suficient de confort i de seguretat als seus usuaris i usuàries i el mínim
impacte en el medi.
Article 2. Definicions
1. L’acampada lliure és la modalitat d'allotjament i pernoctació en tendes de campanya que
no té lloc en càmpings o altres establiments autoritzats, i també en altres elements mòbils o
prefabricats que permetin l’estada, com sacs d’acampada, matalassos, etc.
En qualsevol cas, la no utilització d’elements no eximeix del compliment d’aquesta
ordenança.
2. Un terreny d’acampada és un espai de terreny en el medi natural o rural que s’utilitza per
a les acampades juvenils en grup relacionades amb activitats d'educació en el lleure, i que o
bé no està equipat, o disposa només d’alguns equipaments o serveis mínims.
Aquests terrenys no es poden oferir per a acampades de grups, de famílies ni de persones a
títol privat.
El seu ús per a la finalitat descrita està subjecta a la voluntat de la persona propietària, a la
present ordenança.
3. Entitats responsables són aquelles entitats i associacions juvenils d'educació en el lleure
que, en el marc de les seves activitats amb infants i joves degudament regulades pel Decret
137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys, organitzen, desenvolupen o executen l’activitat d’acampada
lliure objecte de la present ordenança.
Aquestes entitats seran en tot cas les responsables de recaptar tots els permisos adients,
d’efectuar els tràmits pertinents i de redactar la documentació necessària per a poder-hi
acampar, així com d’assegurar-se que l’acampada és suficientment segura.
Igualment es responsabilitzarà directament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de
l’activitat d’acampada lliure que faci.
Article 3. Espais públics i altres prohibicions i limitacions a efectes d’acampar

1. Es prohibeix a tot el terme municipal la lliure acampada que no compleixi els supòsits i els
requisits establerts en la present ordenança i en les normatives vigents en la matèria.
2. També queda prohibit l’exercici de l’acampada lliure en els terrenys i supòsits següents:
- A les zones urbanes i als espais públics com poden ser a títol merament enunciatiu i
no exhaustiu, els camins, aparcaments, zones verdes, qualsevol tipus de mobiliari
públic i en qualsevol altre espai de titularitat municipal.
- A les muntanyes i qualsevol altre terreny que sigui de la propietat d’aquest
Ajuntament.
- En qualsevol terreny situat en rambles, llits secs de rius o torrenteres i en els
terrenys susceptibles de ser inundats, i sempre fora de la zona de policia de les lleres
de qualsevol tipus.
- En els terrenys que per la proximitat de línies elèctriques, de vies de comunicació,
d’indústries o d’instal·lacions insalubres o per qualsevol causa, puguin resultar
potencialment perillosos o poc saludables.
També es consideren llocs potencialment perillosos on no es podrà acampar, entre
d’altres, els pous, espadats, arbres morts, ruïnes, coves o avencs, abocadors,
conduccions elèctriques, corrals de bestiar, ruscs d’abelles, bosses de processionària
a les pinedes, etc.
- En terrenys destinats a pastures, estabulació, granges i llocs de pas del bestiar.
- En terrenys situats en un radi inferior a 300 metres dels llocs de captació d'aigua
potable per al proveïment de la població.
- En els terrenys en els que, per exigències de l'interès municipal o d'altres interessos
de l’àmbit d’altres administracions o entitats, estiguin afectats per prohibicions o limitacions en aquest sentit o per servituds públiques administratives, excepte quan
s'obtingui l'oportuna autorització o habilitació que pugui correspongui.
- La lliure acampada no es podrà practicar a menys d’un quilòmetre de cap nucli de
població ni de llocs concorreguts o d’establiments autoritzats per a l’acampada, ni
tampoc a menys de cent metres de qualsevol via de comunicació.
Aquesta limitació no afecta l'exercici de la lliure acampada per part de grups de
persones amb minusvàlues.
- I, en general, en cap territori, sigui públic o privat, que no disposi de suficient
habilitació, autorització o legitimació d’acord amb la normativa de legal aplicació i la
present ordenança.

3. L’Ajuntament, prèvia sol·licitud de la part interessada, pot, discrecional i motivadament,
autoritzar de manera puntual i degudament justificada l’excepció d’un o algun dels
paràmetres del punt anterior.
4. Quedarà prohibida l’acampada lliure amb caràcter general quan les circumstàncies
meteorològiques siguin d'un risc extrem i així es determini per l’administració competent en
matèria de prevenció i extinció d’incendis complint la normativa sobre mesures de prevenció
d’incendis forestals.
Article 4. Acampades autoritzades. Règim general i obligacions essencials
1. Es podrà permetre l’activitat d’acampada lliure en terrenys privats no inclosos en cap
apartat de l’article anterior, sempre que sigui promoguda per entitats d’educació en el lleure
en el marc de les seves activitats amb infants menors de 18 anys, i com a molt joves d’entre
18 i 25 anys, que formin part d’activitats organitzades, sempre que es tramiti la pertinent
comunicació prèvia en els termes previstos en aquesta ordenança.
Les acampades d’aquest tipus degudament legitimades per la comunicació prèvia es faran a
prop d'un camí alternatiu que permeti l'evacuació en el cas d'incendi forestal o altra situació
d’emergència; i hauran de mantenir en tot moment el compliment de les disposicions i dels
requisits que resulten exigibles d'acord amb les previsions de la legislació vigent, i en
particular de les normes de la present ordenança.
Es mantindrà l’observança estricta de les normes de seguretat i mediambientals i també
d’aquelles altres que aconsellen les bones pràctiques de l’exercici de l’activitat d’acampada
lliure.
Igualment hauran de complir amb la resta de requeriments i requisits establerts en aquesta
ordenança i també els corresponents a d’altres administracions o organismes amb
competències concurrents en la matèria.
Caldrà conservar al propi campament la documentació acreditativa del compliment dels
requisits exigits durant tot el decurs de l’acampada.
3. Tota acampada, a més d’estar efectivament comunicada, s’haurà de desenvolupar per
l’entitat responsable i pels participants amb compliment de les següents obligacions que es
consideren essencials:
- La preparació i el desenvolupament de l’acampada seguiran en tot moment els
consells i les directrius d’organització i de seguretat dictats per l’administració i per les
entitats relacionades amb les activitats de lleure juvenil.
En tot moment caldrà que l’entitat responsable compleixi estrictament les normatives
relatives al foc i a la prevenció d’incendis forestals.
- S’ha de tenir respecte a l'ús que es dóna al terreny i s’han de deixar els llocs que
s’utilitzin nets i en les mateixes condicions naturals en què s’han trobat.

- Caldrà preveure el subministrament de l’aigua per beure, i per cuinar, rentar i netejar
els estris.
- Caldrà evitar l’abandó de deposicions, i sempre caldrà fer algun clot o latrina que
desprès es taparan.
4. L’Administració competent podrà fer les comprovacions necessàries relatives al
compliment de les dades declarades i a la tinença de la corresponent documentació.
5. En cas que l’acampada hagi de tenir lloc dins l’àmbit del Parc Natural de Cadí Moixeró,
caldrà, a més d’obtenir la seva preceptiva autorització o conformitat expressa, complir les
previsions del Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques,
científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge, de la Llei
12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, del Decret 353/1983, de 15 de juliol, de declaració
del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de la resta de normativa concordant on de
desenvolupament que sigui d’aplicació.
6. L’Ajuntament, d’ofici o prèvia sol·licitud de la part interessada, pot, discrecional i
motivadament, autoritzar l’ús d’espais públics municipals concrets per a l’exercici de
l’acampada lliure amb ocasió de determinats actes puntuals que es puguin desenvolupar i
que revesteixin, a judici de l’Ajuntament, un especial interès o utilitat municipals en concórrer
circumstàncies que així ho justifiquin. En tot cas caldrà complir la normativa específica del
Parc Natural de Cadí Moixeró en cas que l’acampada es desenvolupi dins del seu àmbit.
Article 5. Legitimació davant l’Ajuntament de l’acampada amb la comunicació prèvia
1. L’activitat d’acampada amb infants i joves prevista a l’article 7 del Decret 137/2003, de 10
de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18
anys, queda subjecta al règim de comunicació prèvia que haurà de presentar l’entitat
responsable al registre d’aquest ajuntament.
Aquesta comunicació s’haurà de realitzar com a molt tard un mes abans de la data prevista
d’inici de l’activitat d’acampada.
2. La comunicació s’ajustarà al model normalitzat que figura com a Annex 1 de la present
Ordenança. Com a mínim s’hauran de fer constar les següents dades, informació
documentació:
- Dades de l’entitat organitzadora i responsable de l’activitat d’acampada lliure.
- Indicació del nom i de la situació del lloc proposat (coordenades UTM o
geogràfiques) i també un plànol de situació amb suficient detall del seu emplaçament.
- Acreditació de l’autorització per escrit d’ús del terreny per a la finalitat pretesa,
atorgada inequívocament per la persona titular del dret de propietat o equivalent a
aquests efectes, o de persona autoritzada per aquest.

- Descripció de l’objecte i modalitat de l’activitat a desenvolupar, tipus d'elements a
utilitzar, amb les dates d’inici i de finalització de l’activitat, indicació de les
característiques del grup de nens i l’organigrama de l’equip directiu i responsable de
l’activitat.
- Sistemes de control d'aigua potable i de tractament de deixalles que s’empraran en
l’acampada
- Pla d'emergència elaborat per l'entitat responsable que realitza l'activitat d'acord
amb el lloc, els dies i el nombre d'assistents, on hi consti com a mínim el sistema
d'obtenció d'informació sobre situacions de risc, el sistema d'avís i el pla d'evacuació.
- Acreditació del compliment dels tràmits davant la Direcció General de Joventut
respecte de l’activitat en la que s’emmarqui l’acampada.
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb rebut acreditatiu de la seva
vigència per estar al corrent de pagament, que doni cobertura a la responsabilitat civil
de tipus ambiental i d’altres tipus que es puguin derivar de l’exercici de l’activitat.
- En cas que l’acampada hagi de tenir lloc dins els límits del Parc Natural de Cadí
Moixeró, caldrà presentar també l’autorització, informe o figura equivalent
expressament emesa per l’òrgan designat per l’administració gestora del Parc.
3. Per tal que la comunicació prèvia es consideri efectuada, i per tant, possibiliti l’actuació
amb els seus efectes legitimadors, haurà de tenir adjunta la informació i documentació
anteriors, ja que en altre cas s’entendrà com a no presentada ni efectuada en forma la
preceptiva comunicació.
4. L’ajuntament podrà denegar l’acampada de forma discrecional i motivadament, sempre
tenint en compte factors com la seva durada, ocupació, nombre de persones, modalitat,
reiteració d’acampades, o l’incompliment dels deures establerts en aquesta ordenança,
acreditat amb ocasió d’anteriors atorgaments, i atenent sempre a la seva compatibilitat amb
la preservació del medi natural i de l’entorn paisatgístic i a la protecció de la salubritat
pública.
5. La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o
document que acompanya la comunicació prèvia, comportarà dictar resolució administrativa
deixant sense efecte el tràmit corresponent i impedint l’exercici de l’activitat comunicada des
del moment que es coneix. Tot això sens perjudici d’iniciar les actuacions sancionadores
corresponents i d’exigir les responsabilitats legals pertinents.
Article 6. Retirada dels elements
1. Quan l’acampada sigui expressament denegada per l’Ajuntament o no es presenti la
documentació necessària per a la virtualitat legitimadora de la comunicació prèvia que
preveu aquesta ordenança, amb caràcter previ a la tramitació de qualsevol expedient

de tipus sancionador o d’altra classe, l’Ajuntament requerirà els autors i l’entitat
responsable perquè s’aixequi el campament en un termini no superior a 24 hores i
deixin el lloc net i en les mateixes condicions naturals en què el van trobar.
Igualment es procedirà en cas que s'incompleixi de forma greu i culpable qualsevol les
obligacions determinades per aquesta ordenança o per la resta de normativa vigent
aplicable a l’activitat d’acampada lliure.
2. L’ajuntament podrà acudir a l’auxili de l’autoritat policial en cas de no compliment
voluntari de les ordres d’aixecament i retirada del campament, dipositant tots els elements
de l'acampada als magatzems municipals a la disposició de l’entitat responsable. Els
infractors podran retirar tots els elements dipositats previ el pagament de les despeses
ocasionades i de la possible sanció que pugui correspondre.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1. La present ordenança prevaldrà sobre les normes d’igual rang, que coincideixin per
raó de la matèria o territori en tot allò en que pugui oposar-se. Tot això sense perjudici
de l’aplicació de totes aquelles normes de rang superior.
2. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions als seus preceptes, s'entendran automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida i romandrà en vigor fins la seva modificació o derogació
expresses.
Martinet, 16 de gener de 2014
L’ALCALDE,

Josep Castells Farràs

ANNEX 1
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ACAMPADES AMB GRUPS D’INFANTS I JOVES
REGISTRE ENTRADA

ENTITAT ORGANITZADORA
Nom entitat responsable:
NIF/CIF:
DADES PERSONA RESPONSABLE
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça per notificacions:
Població:
Telèfon:

CP:
Fax:

Correu electrònic:
EXPOSO
Que des de l’entitat que represento s’està organitzant la realització d’una acampada lliure
subjecta al règim de comunicació prèvia al municipi de Montellà i Martinet, d’acord amb les
dades següents:
1) Dates d’inici i de finalització de l’activitat:

2) Nom, adreça i telèfons de la persona propietària del terreny d’acampada:

3) Indicació del nom i situació del terreny d’acampada (coordenades UTM o geogràfiques):

4) Descripció de l’objecte i modalitat de l’activitat a desenvolupar i tipus d'elements a utilitzar:

5) Nombre d’infants o joves participants, característiques del grup:

6) Organigrama de l’equip directiu responsable durant el desenvolupament de l’acampada:
(Nombre i dades de la direcció i dels monitors, telèfons fix i mòbil i )

7) Sistemes de control d'aigua potable i de tractament de deixalles que s’emprarà:

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Als efectes de la present comunicació declaro sota la meva responsabilitat:
1. Que aquesta entitat responsable té exacte coneixement de l’Ordenança reguladora de
l’acampada lliure al municipi de Montellà i Martinet i de les obligacions i altres extrems que s’hi
contemplen i que disposa de la documentació que acredita la legal existència de la societat i la
meva representació.
2. Que aquesta entitat responsable assumeix expressament el compromís de que l’activitat
d’acampada prevista mantingui en tot moment el compliment de les disposicions i els requisits
que resulten exigibles per la legislació vigent, i en particular al compliment de les normes de
l’ordenança municipal reguladora i de la documentació i dades de la comunicació que es
presenta, tot amb observança estricta de les normes de seguretat i mediambientals i d’aquelles
altres que aconsellen les bones pràctiques de l’exercici de l’activitat d’acampada lliure.
3. Que l’acampada que es comunica compleix també amb els requeriments i requisits legalment
establerts davant d’altres administracions amb competències concurrents.
4. Que em comprometo a conservar la documentació que acredita el compliment dels requisits
exigits durant el desenvolupament de l'activitat, així com a la seva presentació a requeriment del
personal habilitat per a la seva comprovació.
ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE NECESSÀRIAMENT S’HA D’ADJUNTAR
Fotocòpia del DNI de la persona responsable que signa la present comunicació
Plànol de situació amb suficient detall del seu emplaçament
Acreditació de l’autorització per escrit d’ús del terreny per a la finalitat pretesa, atorgada
inequívocament per la persona titular del dret de propietat o equivalent a aquests efectes, o de
persona autoritzada per aquest.
Pla d'emergència elaborat per l'entitat responsable que realitza l'activitat d'acord amb el lloc,
els dies i el nombre d'assistents, on hi consti com a mínim el sistema d'obtenció d'informació
sobre situacions de risc, el sistema d'avís i el pla d'evacuació.
Acreditació del compliment dels tràmits davant la Direcció General de Joventut respecte de
l’activitat en la que s’emmarqui l’acampada
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb rebut acreditatiu de la seva vigència per
estar al corrent de pagament, que dona cobertura a la responsabilitat civil de tipus ambiental i
d’altres tipus que es puguin derivar de l’exercici de l’activitat
En cas que l’acampada hagi de tenir lloc dins els límits del Parc Natural de Cadí-Moixeró,
acreditació de la conformitat emesa per la representació del Parc.

OBSERVACIONS

COMUNICACIÓ
Comunico sota la meva responsabilitat, en base al que preveu l’Ordenança municipal
reguladora de l’acampada lliure al municipi de Montellà i Martinet, l’activitat d’acampada
lliure que ha quedat descrita.

Lloc i data

Signatura

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET

