Dades contacte

Comunitat
Autònoma

Andalucía

Agrupament
Municipi

Paratge

Ciutats properes

Propietat

Contacte

Orcera

Sierra de Segura

Orcera, Siles

Junta de
Andalucía

Junta de
Andalucía

Jasa

El Vedado (Huesca)

Jaca

Privat

Pedro Aragüés
Ciprián

974371482 /
652875880

Martín del Río

Comarca de las
Cuencas Mineras

Utrillas, Teruel

Privat

Pedro (gerent
de la
instal·lació)

648256003

Gistaín

Sobrarbe

Huesca

Privat

Vicente García
Castillo

676026638 /
974506089

Azahar

Panticosa

Valle de Tena

Sabiñánigo

Privat

Eduardo

696054020

Bitácora

Panticosa

Campamento Lauré I

Sabiñánigo

Privat

Fincas Lauré

Estopiñán de Castillo

Comarca La Ribagorza Lleida, Huesca

Ayuntamiento
de Estopiñán
del Castillo

Kiomara

Manzanera

Fuente del Cañuelo

Nou Foc

Villar del Cobo

La Dehesilla

Pas de pi

Rubielos de Mora

Pio XII

Kipling

Ain-Karen

Alborxí - La
Salle

Alezeya

Aragón

Telèfon

Email

Preu

Gratuït

5.280,00 €

pedro.activate@gmail.com

6,00 € persona/dia

Instal·lacions i informació

Observacions i normativa aplicable

Capacitat per a 80 persones. Menjador, banys, dutxes i aigua. No hi ha energia elèctrica
ni cuina.

Complir amb els terminis que indica la web i les ràtios son 1 MAT/DAT per cada 10
menors de 12 anys i per cada 15 majors de 12 anys.

Compta amb menjador cobert i tancat, banys i dutxes, piques, cuina, rebost, sala
Omplir la declaració responsable que demana l'IAJ amb un mínim de 15 dies hàbils
multiusos, 2 habitacions amb 30 places en lliteres cadascuna, infermeria. Zona de tendes
d'antel·lació.
amb capacitat per a 200 persones. Instal·lació elèctrica feta.

2 banys amb 4 vàters i 4 dutxes en cada. Cuina amb material. Menjador interior i exterior.
La documentació s'ha d'enviar a l'IAJ amb un mínim de 20 dies d'antelació
Cabanes que es poden utilitzar per a material

2.900,00 €

Edifici amb espai per a menjador i dos sales menudes, banys, dutxes i zona de riu

Demanen un 75% dels monitors amb titulació i director de campament

aida@fincaslaure.com

2.500,00 €

Dipòsit d'aigua. banys i dutxes

Extintors, aigües i declaració responsable

974487215

info@fincaslaure.com / C/ San Miguel,
16, 2661 Pantiscosa, Huesca

2.500,00 €

Dipòsit d'aigua, banys, cuina i magatzem.

Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
reglamento de las actividades juveniles de tiempo libre en la Comunidad Autónoma de
Aragón en su modalidad de acampadas, colonias y campos de trabajo.

Ayuntamiento
de Estopiñán
del Castillo

974433175

ayuntamiento@estopiñandelcastillo.es

180,00 €

El campament compta amb menjador cobert, banys, dutxes i cuina amb alguns utensilis.
L'aigua és potable. Ampla zona d'acampada i de jocs amb camp de futbol. Situat a
menys de 2 km del poble.

És necessari entregar tota la documentació 20 dies abans de l'inici del campament. La
ràtio és 1:10 i cal com a mínim un auxiliar d'infermeria.

Ayuntamiento
de Manzanera

Ayuntamiento
de Manzanera

978781882

ayuntamiento@manzanera.org

1,00 € persona/dia

Menjador cobert, edifici de banys i dutxes, habitació per a la cuina (buida), paellers,
piques, dipòsit d'aigua. No hi ha instal·lació elèctrica.

Des de l'Ajuntament són molt lents

Teruel y Albarracín

Ayuntamiento
Villar del Cobo

Tomás
(concejal medio
ambiente)

3,30 € persona/dia

Lavabos separats amb 2 piques en cadascun, 3-4 vàters i 2 dutxes en cada lavabo (+1
adaptat). A la cuina sols hi ha una placa amb 3 focs xicotets i una pica, hi ha un frigorífic i
espais per a ficar altre. Menjador descobert. La cuina té un magatzem. Compta amb
Nova legislació d'Aragó: Decreto 74/2018 del 24 de abril del Gobierno de Aragón.
electricitat, aigua (depòsit de 9000l). Centre de Salut en Frías de Albarracín, 24 hores 978710127.

Gúdar-Javalambre

Teruel

Privat

Manuela Górriz
Martín

620585239

Canfranc

Bordoseta

Jaca

Ayuntamiento
de Canfranc

Oficina de
Turismo

976373141

Sant Joan

Panticosa

Lauré 2

Panticosa

Privat

Aída Giménez
Torres

689552763

Seeonee

Canfranc

Campamento de
Bordoseta

Jaca

Ayuntamiento
de Canfranc

Ayuntamiento
de Canfranc

974373029

X El Pilar

Sarvisé

Valle de Ordesa

Torla

Privat

Pedro José
Ventaja Gómez

680376665

1.600,00 €

Xaloc

Gistaín

La Insola, Gistaín
(Huesca)

Plan (5,6 km), Aínsa
(43,5 km), Huesca
(150 km)

Privat

José Antonio
Villa Guillen

619784136

Boniches

Serranía baja, Fuente
del Trillero

Cuenca y Teruel

Privat

Raquel

646611924

Peñascosa

Sierra de Alcaraz

Alcaraz, Riópar

Ayuntamiento
de Peñascosa

Ayuntamiento
de Peñascosa

967382408

Iter

lla La Mancha

Instal·lacions

Matopu

Altaïr

686166961
(Tomás) /
aytovillardelcobo@gmail.com
978708000
(Ayuntamiento)

?

Cuina, banys, dutxes i magatzem

?

6 lavabos, 4 dutxes, cuina amb pica, banc i un paeller, oberta per un costat i en mig del
menjador, partint-lo en dos. Menjador en dos parts, amb capacitat per a 65 persones.
Xicotet magatzem pegat al menjador. Centre de Salut Urgències en Canfranc (4km) i
Hospital 24 hores en Jaca (25km).

?

Compta amb lavabos i dutxes però no té cuina ni menjador. Riu prop, farmàcia i botigues
al poble

2,00 € persona/dia

Té edifici habilitat per a muntar cuina. Banys i dutxes muntades. Menjador de tres parets
amb 6 taules i bancs per a unes 48 persones. No té instal·lació elèctrica.

Aquest any 2018, la legislació de la Comunitat d'Aragó ha canviar, llegir-la bé. El 75%
dels monitors han de tindre titulació i la ràtio és 1:10

Dipòsit per a l'aigua de les piques

La pròpia d'Aragó

?

Zona d'acampada sense cap tipus d'instal·lació

Llegir bé les condicions de realització d'activitats juvenils de temps lliure en Aragón.

mancomunidadboniches@gmail.com

?

Edifici de cuina amb dos magatzems i un bany (4 vàters i 3 lavabos), l'edifici té una fosa
sèptica que cal buidar i costa 376 euros. Compta també amb un edifici de banys amb 5
dutxes, 5 vàters i 5 lavabos, té depuradora. No hi ha llum ni aigua calent. Servei
d'emergència més proper a Cañete (a 10 minuts)

penascosa@dipualba.es

?

El campament compta amb banys, dutxes, font. Cuina. Magatzen amb una habitació amb S'ha de sol·licitar la zona de campament amb prou antelació, perquè hi ha una gran
lliteres. Consultori mèdic i farmàcia a Peñascosa i hospital a Alcaraz
demanda.

turismo@canfranc.es

aytocanfranc@aragon.es

Entrega de documentació a Aragón 20 dies hàbils abans de campament

Castilla La Mancha

Comunitat
Autònoma

Dades contacte
Agrupament
Municipi

Paratge

Ciutats properes

Propietat

Contacte

Peñascosa

Campament Cañada
de Bogarra (Sierra de
Alcaraz)

Peñascosa, Alcaraz

Ayuntamiento
de Peñascosa

Ayuntamiento
de Peñascosa

967382408

Hiawatha

Alustante

Molina de Aragón

Municipal, però
Alustante, Alcoroches, gestionat per
Ayuntamiento
Orea, Checa, Orihuela Enac Group
de Alustante
Ocio y Tiempo
del Tremedal
Libre SL

978714100

La Safor

Boniches

Paraje "Fuente de los
Peces", campamento
Fuentes del Cabriel

Cuenca y Teruel

Privat

Jesús
Mayordomo

635864030 /
969355171

mmboniches@hotmail.com

Arcas del Villar

Pinar de San Pedro

Cuenca

Privat

Fernando
García Ruiz
(Ferran)

619107383 /
961465459

campamentodearcas@gmail.com

Navarredonda de
Gredos

Las Chorreras

Ávila

Ayuntamiento
de
Navarredonda
de Gredos

Ayuntamiento

920348001

Hermosillo de Tormes

Sierra de Gredos
(Àvila)

Barco de Ávila, Hoyos
Privat
de Espino

Antonio

628246973

Navarredonda de
Gredos

Las Chorreras

Ávila

Ayuntamiento
de
Navarredonda
de Gredos

Ayuntamiento

920348001

ayuntamiento@navarredondadegredos
.net

Abejar

La Fuentona

Soria

Mancomunidad
de los 150
pueblos de
Soria

Mancomunidad
de los 150
pueblos de
Soria

975226634

administracion@casadelatierra.com

Ayuntamiento
de Navaleno

Ayuntamiento
de Navaleno

975374002

secretaria@navaleno.es

Argila

Stella Maris

Brownie

Castilla y León

Cohinoor

Jaume I

Kairós

Telèfon

Email

penascosa@dipualba.es

ayuntamiento@navarredondadegredos
.net

Preu

Instal·lacions i informació

Observacions i normativa aplicable

1,95 € persona/dia

El campament compta amb font i piques per escurar, una cuina gran sense estris però
amb bancs de treball i prestatges, 4 lavabos amb pica, 2 amb tassa i 2 amb vàter turc.
També compta amb un refugi i una estructura per a les dutxes amb 6 dutxes interiors i 4
exteriors.

Joventut: Cal realitzar una sol·licitud d'activitat que està en la web (Informació:
925330147). Sanitat: Cal realitzar una sol·licitud d'informe per a l'activitat i tindre en
compte la cloració d'aigua, guardar testimonis menjar i explicar pla de gestió de residus,
entre d'altres coses.

?

Banys, dutxes exteriors, cuina, menjador, magatzem, aigua potable. Botigues, farmàcia i
metge a Alustaste (centre mèdic obert dilluns, dimarts, dijous i divendres pel matí, sino,
anar a Checa).

3.500,00 €

17 € persona/dia pensió
completa (15 €
Campament comercial Arcas del Villar
persona/dia tendes del
propi agrupament)

3.100,00 € (+500€ de
finaça)

2.000,00 €

Cuina, magatzem, menjador, banys i dutxes (dues habitacions amb 4 vàters i 4 dutxes
cadascun), riu prop, fàcil accés.

Gran part de la documentació s'envia telemàticament per l'aplicació web "IRIS". Està un
poc complicat d'omplir ja que moltes coses no estan explicades.

Cuina d'obra buida, amb rebost. Dos banys d'obra i 2 dutxes sense obra en opció
d'empalmar més. Recinte de 2ha.

Demanen molta documentació per a sanitat, diputació, monts, hidrogràfica del Duero,
avaluació riscos activitats i avaluació de marxes.

Si el nombre de participants és superior a 100, la ràtio és 1:10, si és inferior, 1:13. Mínim
un 50% dels monitors ha de tindre titulació.

4.175,00 €

1 € persona/dia

Cap instal·lació, sols presa d'aigua no potable

No disposa d'instal·lacions. Únicament hi ha una xicoteta font amb alt contingut en ferro
300,00 € + 180,00 € de però apta per al seu ús. Es situa a menys de 2km del poble. En el mateix hi ha
supermercat, forn, centre mèdic i farmàcia. En San Leonardo de Yagüé (a 5 km de
fiança
Navaleno) es disposa d'un centre d'urgències 24 hores.

Legislació de la web de la Federació

Es sol·liciten tots els permisos a Joventut de Castilla y León per mitjà de l'aplicació IRIS.
La sol·licitud s'ha de realitzar mínim 7 dies abans del campament. S'aconsella realitzarho amb antelació i anar fent qualsevol modificació que vaja sorgint. Per un altre costat,
s'ha de sol·licitar una avaluació de riscos; perquè ens la realitze la regidoria de forma
gratuïta s'ha de fer amb dos mesos d'antelació. És important tractar amb el forestal de la
zona i sol·licitar el permís de focs (no està indicat en cap document, però una vegada allí
t'ho demanen).

Orión

Navaleno

Vallehondo

Santa Marta

Covaleda

Campamento Raso de
la Nava

Soria

Ayuntamiento
de Covaleda

Ayuntamiento

975370000

ayuntamiento@covaleda.es

2,60 € persona/dia

Cuina (amb opció de contractar cuiners), dutxes, banys i piques

Sol·licitud d'autorització de l'ajuntament (www.covaleda.es), via email. Sol·licitud
d'utilització de les aigûes (remiteix l'ajuntament la documentació necessària), via postal.
Autorització de Joventut de Castilla y León (molta burocràcia, llegir amb temps), via
inspeccionjuventud@jcyl.es o per telèfon al 979712585

Vinuesa

Viveros Viejos

Vinuesa y Soria

Mancomunidad
de los 150
pueblos de
Soria

Mancomunidad
de los 150
pueblos de
Soria

975226634

http://man150.dipsoria.es/

1.200,00 € (+900€
fiança)

No té cap instal·lació, tiu al propi campament

Tramitar amb la major antelació possible tant l'avaluació de riscos com el permís de la
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre

Erill la Vall

Alta Ribagorça

Barruera (4km), Viella
Privat
(50km)

José Bringué
Riba

649164965

Mowgli

1.000,00 €

La parcel·la es denomina "*Els Llinsoles", és un campament buit amb una capacitat per a
unes 70 persones, el riu està pegat al campament. La presa d'aigua es troba al final del
campament, és una canonada que ve d'una deu amb pressió suficient per a omplir
dipòsits.

Gratuït

Menjador (8 taules de fusta), cuina (1 prestatgeria, 2 piques, zona per a paelles i
extintor), zona de paeller (pegada al rebost té una pila, un banc i zona per a foc), zona
per a generador de llum (instal·lació de llum feta). Cabanya (una habitació amb dues
lliteres d'obra i una pica. banys amb una pica, dos vàters i dues dutxes, sala de reunions
amb taula de fusta i fumeral). Banys (zona de xics amb un espill, dos banys. dos banys
de peu, 2 dutxes i 2 piques. zona de xiques amb dos espills més grans, 2 banys, 2
dutxes i 2 piles). Recalcar que tant el bany com les dutxes són enormes. L'aigua no
és potable així que es recomana dur de casa o garrafes.

Alcalans
Aras de los Olmos

Los Rubiales

Talayuelas, Titaguas

PROP

Biar

Lomas de Jara

Crevillent

PROP

Narciso

618509577

Gratuït

La zona compta amb banys, dutxes, menjador amb taules, fonts, construcció per a cuina La zona pertany al PROP, així que l'únic consell és tindre paciència per a l'assignació de
i magatzem, construcció per a magatzem de material, instal·lació de llum feta, 3 cabanes les zones

Titaguas

Los Masetes

Titaguas, Aras de los
Olmos

PROP

www.gva.es

Telèfon 012

Gratuït

Campament situat en una frondosa pinada en un replec del riu Túria. La instal·lació
disposa d'uns quants mòduls, tots ells amb subministrament elèctric: menjador, zona de
focs, banys amb dutxes i vàters adaptats per a discapacitats, piques i una cabanya amb
ximeneia. Lloc ideal per a realitzar activitats a l'aire lliure i excursions junt als canons del
riu Túria.

Marquesat

Calassanç

Creixent

alenciana

Compta en les seues instal·lacions amb un alberg que té 2 habitacions, saló amb
ximeneia, cuina amb 4 focs de butà i espai per a col·locar focs tipus paelleros, 4 serveis,
Documentació a omplir per a Sanitat (Bruno Magro, 969176533, bmagro@jccm.es),
7 dutxes, menjador exterior amb capacitat per a 70-80 persones amb taules i cadires,
Joventut (www.portaljovenclm.com)i Medi Ambient (Fátima Montero, 969179791,
piques, llum amb plaques solars, frigorífic de gas butà i grup generador de 3000W, aigua
fmontero@jccm.es
potable de la xarxa municipal, amplis espais per a acampar i àmplia esplanada per a
activitats.

San Leonardo de
Yagüé, Soria

VII

Catalunya

Instal·lacions

La licitació del campament es fa al gener, prèvia presentació d'un projecte d'activitats i
un pla d'emergències.

Dades contacte

Comunitat Valenciana

Comunitat
Autònoma

Galicia

Instal·lacions

Agrupament
Municipi

Paratge

Ciutats properes

Propietat

Contacte

Puebla de San Miguel

Font de Don Guillen

Aras de Alpuente,
Losilla

PROP

PROP

963866000

Bocairent

Camping Mariola
(Serra de Mariola)

Bocairent i Alcoy

Privat

Ana

962135160

info@campingmariola.com

6,60 € persona/dia

Zona d'acampada annexa però separada del propi càmping, es poden usar totes les
instal·lacions comuns del càmping com la pista de futbol i la piscina. El campament
consta de cuina, banys, dutxes, quart de magatzem i menjador obert lateralment.

Granerers

Segart

Serra Calderona

Sagunt

Privat

Parroquia del
Buen Consejo

608762623

miguel_olivares@msn.com

8,00 € persona/nit

Capacitat per a 70 persones en lliteres, banys i dutxes, paellers habilitats, cuina
equipada, llum elèctrica, capella, menjador per a 70 persones, aigua calent.

Per a pernoctar per la Serra Calderona, contactar amb la Guardia Civil

L'Om

Buñol

Las Moratillas

Requena

Generalitat
Valenciana

www.gva.es

Instal·lacions recentment reformades

Cal sol·licitar permís per a les instal·lacions de motor a gasoil

Ontinyent

Tots vents

València

Obreras de la
Cruz Instituto
Secular

Pau

Ademuz

Racó d'Ademús

Ademuz

Sant Jordi

Morella

Monte Pereroles

Sicània

Quesa

Valldigna

Els Àngels

Gaia

Telèfon

Email

Preu

Gratuït

Instal·lacions i informació

Observacions i normativa aplicable

Disposa de zona de focs, taules i bancs, zona coberta, font, banys i lavabos

Sol·licitar al PROP amb antelació

669819707 Juan José
Valverde
(forestal de
Buñol)

Gratuit

Maribel Puertas

657130824

8,00 € persona/dia

PROP

Carlos Argente

963866000

argente_car@gva.es

Morella (a 12 km)

Ajuntament de
Morella

Cases de
Morella

964173032

morella@touristinfo.net

La Canal de Navarrés

Xàtiva

Privat

José Antonio

Ayora

La Hunde

Ayora, Almansa

Generalitat
Valenciana

Carlos Argente
(Regidoria de
Medi Ambient)

Wig-Wam

Ayora

Valle de Ayora

Ayora, Almansa

PROP

www.gva.es

Villalonga

Manzaneda

La Reigada

Privat

Eduard Díaz
Font

608384400

filodio@hotmail.com

Valle de Belagua

Iruña

Pertany a
Jesuitas de
Pamplona però
el manteniment
està a càrrec
del
Ayuntamiento
de Isaba

Director
Jesuitas
Pampalona:
Ángel Pérez

690698748

director@jesuitaspamplona.org

1.000,00 € propietari +
1,20 € persona/dia
Ajuntament

La informació hi ha que demanar-la amb temps, perquè tarden en respondre. La
documentació de Navarra és complicada, la zona d'acamapada està prop al Riu Ebre i
Té una casa amb cuina, banys i espai per a utilitzar com a magatzem o refugi. Instal·lació
cal sol·licitar un permís adicional amb prou antelació a la Confederació Hidrogràfica del
exterior per a dutxes.
Ebro. També s'ha de presentar la documentació al govern de Navarra i a l'Ajuntament
d'Isaba. Les marxes han de tindre una titulació sanitària per cada grup.

Valle de Belagua

Jaca (80 km),
Pamplona (96 km)

Privat

Pilar Tapia
Hualde

cetxebe@hotmail.com

Propietari: 847,00 €
(+100,00 € si són més
de 80 persones).
Ajuntament: 1,20 €
persona/dia en terrenys
particulars o 1,55 € en
terrenys municipals.

Campament d'unes 27 hectàrees, separada de la NA-137 pel riu Belagua i altres
campaments (des de campament no es veu la carretera). Sols té com a instal·lació una
caseta a 60 metres del riu, per a utilitzar com a magatzem, sense accés a aigua o
electricitat, com la resta de campament.

Malki-Sua

Osyris

Isaba

Comunidad
Foral de
Navarra
VIII

Isaba

962256305 /
679480374

campamentoriogrande@gmail.com

argente_car@gva.es

625670274

Gratuït

3,00 € persona/dia

?

Zona d'acampada, cuina, menjador, saló, banys i dutxes, piscina, pista esportiva i pinada

Menjador, zona apta per a cuines, aigua potable, banys i dutxes

El campament consta de 3 edificis: un refugi, una cuina conjunta amb el menjador i un
edifici per als banys i les dutxes. El refugi té capacitat per a 35 persones i amb serveis de
cuina amb ximeneia, menjador, habitació comuna el llitera, lavabos i dutxes, taules
Vam sol·licitar la plaça al campament a finals de l'any anterior i ens ho van notificar a
exteriors i rafals a l'aire lliure. L'autobús no arriba fins a dins del campament, però si en
principis d'Abril
cotxe. Des del campament ixen gran quantitat de rutes cap a les diferents poblacions del
voltant.
Zona de tendes, menjador cobert, cuina, aigua potable, banys i dutxes amb aigua calent,
gran explanada, camps d'esports. Llacs de Quesa molt prop.

Gratuït

Menjador cobert, dutxes i banys. infermeria, magatzem i capacitat per a unes 120
persones.

Gratuït

Antiga masia rural típica de la Vall amb pati interior, preparada per a campaments i
activitats en la naturalesa. Disposa de dos menjadors amplis amb taules; cuina, piques,
rebost i quart traster. Disposa de banys amb vàters i dutxes. Té un terreny ampli per a
acampar i té grans possibilitats per a fer senderisme.

1.800,00 €

Aigua potable, accés de bus, possibilitat de connectar-se a xarxa elèctrica, esplanades.
La zona de campament té un alberg complet, cuina xicoteta, banys, 3 llits, magatzem,
etc.

Els tràmits són els comuns per a qualsevol campament gestionat per Conselleria.

Es necessita una persona amb titulació d'infermera o metgessa

Decret Foral 107/2005, de 22 d'agost. Especial atenció als articles 2, 4 i 7.

