
 

Resolució de la Reunió plenària del Consell Valencià de la Joventut,  
celebrada el dia 29 de juny de 2019 a València. 

 
PER GARANTIR L’ACAMPADA COM A ACTIVITAT EDUCATIVA 

 
Les entitats d'oci i temps lliure d’àmbit educatiu realitzen una tasca importantíssima per a 
la societat. Estem parlant d'entitats formades per gent jove que, de manera voluntària, 
dedica el seu temps en educar i formar a més de 25.000 xiquetes i xiquets en valors 
constructius per a la societat. En època estival moltes d'elles fan ús de zones d’acampada 
per a fomentar l'educació no formal en el medi natural i el respecte per la natura. 
 
En moltes ocasions, la tasca de les entitats juvenils supleix les mancances de les 
administracions per oferir un servei educatiu integral per a la infància i la joventut. En 
aquest cas, la tasca d'educació en el temps lliure que realitzen aquestes entitats és 
necessària, i amb la tasca de voluntariat que realitzen els milers d’educadors i educadores 
de forma desinteressada s’estalvien milions d’euros a les administracions públiques. 
 
A poc a poc, cada vegada més zones públiques d'acampada són retirades de l’oferta 
pública i, a més, moltes zones estan sofrint un abandonament per la falta de recursos per 
al seu manteniment. A més a més, les zones actualment oferides per part de la Generalitat 
compten amb uns processos i terminis per a ser adjudicades a grups de joves que, pel 
retard en l’adjudicació, dificulten o impossibiliten l’ús d’aquestes zones, posant en risc 
l’activitat educativa de milers de xiquetes i xiquets, causant un perjudici a les entitats de 
temps lliure educatiu i fent que un servei públic com són les zones públiques d’acampada 
no puguen, en la pràctica, ser utilitzades. 
 
També sofrim la falta de regularització de les zones d'acampada privades. Ara mateix els 
requisits són prou exigents, ja que són els mateixos que per a espais utilitzats per a les 
zones d’ús turístic, impossibilitant d'aquesta manera que els grups de persones joves 
puguen fer activitats d’acampada en gran quantitat de llocs, o que una persona particular 
puga cedir un espai per a anar de campament.  
 
Davant aquesta situació, des del Consell Valencià de la Joventut exigim: 
  

● Que es recuperen les zones d'acampada que s’han anat eliminant de l’oferta 
pública. 

● Que es millore el manteniment de les zones que actualment existeixen. 
● Que  s’augmente la quantitat de zones d’oferta pública. 
● Que es millore el procediment i els terminis d’adjudicació de les zones públiques 

d’acampada. 
● Que es desenvolupe una normativa que permeta la creació i cessió de zones per a 

acampada educativa per part de particulars. 
 


