Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici
NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CAMPAMENT DE TOIRIGO
I. La finalitat d’aquest reglament se centra en el bon ús de les instal·lacions i en
aconseguir una convivència harmònica entre els seus usuaris.
II. Cal complir en tot cas la normativa del Parc vigent.
III. L’adjudicatari serà l’encarregat d’organitzar l’allotjament, vetllarà per la
seguretat i farà respectar l’ordre necessari per a l’interès general. Per tant,
adoptarà les mesures que en cada moment consideri oportunes per l’acompliment
d’aquestes obligacions en l’aplicació de les quals hauran de col·laborar tots els
usuaris.
IV. En cas d’accident o situació excepcional, l’adjudicatari conjuntament amb els
responsables dels grups col·laboraran en tot el que puguin per facilitar les tasques
necessàries de salvament o evacuació d’emergència.
V. Queda expressament prohibit d’encendre foc i d’utilitzar artefactes que, per la
seva naturalesa (pe: artefactes pirotècnics) puguin ser factors desencadenants
d’incendis.
VI. No es poden utilitzar aparells sonors, com ara megàfons o ràdios, que puguin
causar molèsties als altres usuaris o pertorbar la tranquil·litat del lloc i/o de la
fauna.
VII. No es permet canviar la ubicació dels mobles i altres utensilis sense
autorització prèvia del Parc Nacional.
VIII. Es prohibeix el servei de begudes alcohòliques a menors d’edat, així com de
qualsevol substància narcòtica i/o estupefaent amb caràcter general.
IX. En cap cas es permet rentar la roba o estris de cuina directament al riu o el
barranc.
X. Es prohibeix la manipulació o l’ús descontrolat de foc a l’interior dels pavellons.
XI. Es prohibeix banyar-se als rius i barrancs propers al campament.
XII. No es permet l’entrada de tota mena d’animals a les instal·lacions.
XIII. No es pot encendre fogons o cuinar fora dels llocs destinats expressament a
aquesta funció.
XIV. Els responsables dels grups que fan ús de la instal·lació hauran de complir
amb la legislació vigent referent a la traçabilitat dels aliments i estar en possessió
del carnet de manipuladors d’aliments.
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XV. Cal guardar silenci relatiu de les 22h a les 24h a fi de no molestar els
usuaris de les instal·lacions de Toirigo que puguin estar dormint o descansant,
especialment a la zona d’acampada.
XVI. Cal guardar silenci absolut des de les 24h a les 7h del matí, a fi de no
pertorbar la tranquil·litat del lloc i de la fauna.
XVII. No es permet la instal·lació addicional d’elements d’enllumenat extern en tot
el Centre d’Interpretació Ambiental.
XVIII. No està permesa l’ostentació de cap símbol o bandera trets dels
corresponents a l’organització que llogui la instal·lació o del propi Parc.
XIX. Cal respectar tots els elements del medi natural inclosa la flora i la fauna
presents a la zona. Es recorda que no es pot pintar o modificar les pedres dels
voltants així com els rius i els barrancs propers al campament.
XX. Les activitats realitzades hauran de tenir com a finalitat l’educació i
interpretació ambiental dels valors naturals del territori.
XXI. S’ha de col·laborar en el manteniment de les instal·lacions portant a terme
els protocols de neteja i tractament de residus establerts.
XXII. No es pot tirar brossa a l’entorn ni tampoc llençar burilles de cigarreta al
terra. En cas de fumar, cal fer ús d’un cendrer i tenir cura. Durant l’estada s’han
d’organitzar batudes de neteja per tal d’assegurar que no s’acumuli cap tipus de
brossa a l’entorn, fora del contenidors de residus destinats per aquesta finalitat.
XXIII. No es permet d’abocar cap substància al riu sota cap concepte.
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