
 

 

 

Nota de premsa 

L’Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador 

(ACSPP) crea el primer codi de bones pràctiques 

per protegir l’entorn en càmpings 
 

L’Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador (ACSPP) crea el 

primer codi de bones pràctiques per protegir l’entorn en els seus 

càmpings. 

 A mitjans de març han obert les seves portes Aquarius, La Gaviota i Las 

Palmeres i a mitjans de maig obriran, La Ballena Alegre i Las Dunas. Els 

càmpings de l’Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador estan 

reconeguts com un dels tres millors destins turístics pels campistes 

europeus. 

Sant Pere Pescador, 21 d’abril de 2010. L’Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador 

(ACSPP) , formada pels càmpings: Aquarius, La Ballena Alegre, Las Dunas, La Gaviota i Las 

Palmeras,  han creat un codi de bones pràctiques per protegir l’entorn i que recull les 

principals mesures que apliquen els càmpings per tal de protegir l’entorn que els envolta i 

afavorir les bones pràctiques mediambientals entre els seus treballadors, clients, proveïdors i 

visitants. 

Els càmpings de l’ACSPP sempre han destacat per la seva voluntat d’avançar-se a les 

legislacions vigents en temes mediambientals, aplicant mesures innovadores per tal de 

fomentar l’estalvi energètic, reciclar les deixalleries i protegir la fauna i la flora autòctona. 

Els càmpings associats compleixen les normatives mediambientals, i en algun cas compleixen 

amb la certificació EMAS i la ISO14001. La redacció d’un codi de bones pràctiques té com a 

finalitat donar a conèixer aquest compromís amb la protecció de l’entorn i afavorir així les 

bones pràctiques per part de tots. 



El codi de bones pràctiques de l’ACSPP: 

1. Disposem de recollida selectiva de residus, amb contenidors per vidre, cartró i plàstic  i 

informem als clients perquè en facin un ús correcte dels mateixos. També gestionem el 

reciclatge de piles i olis. 

2. Realitzem estudis d’eficiència energètica  i apliquem mesures d’estalvi energètic com 

l’ús de bombetes de baix consum.  

3. Som pioners en la incorporació d’energies renovables, com per exemple alguns dels 

càmpings disposen d’energia solar des de fa molts anys.  

4. Disposem de limitadors de caudal i atomitzadors per tal d’estalviar aigua. 

5. Entreguem als clients bosses de tela perquè puguin fer les compres al supermercat i les 

bosses de plàstic que fem servir són biodegradables. 

6. El tractament de depuració de les aigües es fa per un sistema biològic amb el permís 

de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

7. Fomentem  i potenciem l’ús de les bicicletes i hem creat diverses rutes a disposició dels 

nostres clients. 

8. Potenciem la flora autòctona mediterrània als nostres càmpings. 

9. Informem als nostres treballadors i als nostres clients sobre les bones pràctiques 

mediambientals.  

10. Promocionem l’entorn natural i cultural de la zona i patrocinem iniciatives que 

afavoreixin un turisme sostenible i de qualitat. 

Ha començat la temporada de càmping 

A mitjans de març han començat la temporada de càmping:  Aquarius (15 de març), La Gaviota 

(20 de març) i Las Palmeras (27 de març). La Ballena Alegre i Las Dunas obriran la temporada 

el 14 i el 21 de maig respectivament. 

Per a més informació: 

Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador 

Mònica Carrascal 

Telèfon: 639 34 97 69 

e-mail: monica@contenidosenred.net 

 

  

 


