Nota de premsa
Elscàmpingsde SantPerePescadorsuposenmésdel
41,4% de l’economiamunicipal
Sant Pere Pescador, 20 de juliol de 2009. L’Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador
(ACSPP) ha publicat un estudi econòmic on es mostra que els càmpings són una de les fonts de
riquesa i de generació de llocs de treball més importants de l’Alt Empordà i, especialment, de
Sant Pere Pescador.

Els càmpings de Sant Pere Pescador motor de l’economia local
Els càmpings de Sant Pere Pescador actuen com a dinamitzadors en el creixement de
l’economia local, segons un estudi econòmic realitzat per l’ACSPP, els càmpings de Sant Pere
Pescador representen el 41,4% de l’economia municipal. El producte interior brut (PIB) estimat
de Sant Pere Pescador per l’any 2007 fou de 35,9 milions d’euros, la contribució directe i
indirecte dels càmpings del municipi va superar els 14,9 milions d’euros.
A Sant Pere Pescador es troben el 37% de les parcel·les/bungalows de tota la comarca, 5.139.
Pel que fa a la generació de llocs de treball, els càmpings generen el 44,3% del total del mercat
laboral, 194 llocs de treball a temps complert (per un total de 846 persones contractades
durant l’any).
Durant el període 2005-2008, el creixement de la indústria dels càmpings de Sant Pere
Pescador ha estat del 3,5%, lleugerament per sobre del creixement del PIB de la comarca que
fou del 3,37%.

Atracció de turistes estrangers amb poder adquisitiu mig/alt
Els turistes que s’allotgen a càmpings a Sant Pere Pescador són en la seva majoria estrangers
(77%), essent alemanys i holandesos els grups amb major representació, 35% i 25%,
respectivament. Un 23% provenen de l’estat espanyol, un 4% de França, un 4% de Bèlgica i el
9% restant d’altres països.
El promig de despesa d’un turista estranger a Sant Pere Pescador és de 51,33€/dia amb
incidència i consum directe en el municipi i rodalies.

L’estada mitja del turista de càmping és notablement més llarga a la de qualsevol altre
allotjament: En el mes d’agost l’estada mitja en càmping és de 8,06 dies, en hotels és de 4,41
dies i en allotjaments rurals de 6,6 dies.

Els càmpings de Sant Pere Pescador han preservat el paisatge costaner del municipi
La particularitat principal de la indústria del càmping és la capacitat que té per respectar
l’entorn a on s’ubiquen les seves infraestructures. És per tant, un model de desenvolupament
turístic respectuós amb el medi ambient que, en el cas dels càmpings costaners, ha ajudat de
forma rellevant a prevenir la proliferació especulativa de promocions d’habitatges i altres
edificacions que han deteriorat de forma irreversible molts indrets del litoral català i espanyol.

El sector del càmping a l’Alt Empordà
Els càmpings de l’Alt Empordà suposen el 2,31% de l’economia comarcal. L’any 2007 el PIB de
l’Alt Empordà fou de 2.486,5 milions d’euros, d’aquests, més de 57,4 milions d’euros van ser
generats de manera directe i indirecte per la indústria del càmping. Aquesta dada és molt
considerable si tenim en compte que per exemple, als EEUU l’hoteleria suposa el 2,9% del total
del seu PIB o que a Noruega els bancs suposen el 2% de la seva economia.
A la comarca de l’Alt Empordà hi ha 13.777 parcel·les/bungalows que suposen el 49,6% del
volum d’ingressos dels allotjaments de curta durada (hotels, càmpings i altres allotjaments de
curta durada).
La població ocupada a l’Alt Empordà era de 39.283 persones l’any 2001. Els càmpings a la
comarca generen 520 llocs de treball a temps complet (per un total de 2.268 persones
contractades durant l’any).
Els càmpings suposen una important font de riquesa i de llocs de treball a l’Alt Empordà i, de
forma més destacada a Sant Pere Pescador. A l’Alt Empordà, només el subsector “comerç i
reparacions” amb un 18% supera el 16,4% de l’hoteleria (restauració més allotjaments de curta
durada) en el total del PIB comarcal. A Catalunya l’hoteleria és inferior al 7,5% del PIB.

Prestigi internacional i lideratge en temes mediambientals
L’Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador (ACSPP) està formada per els càmpings:
Aquarius, La Ballena Alegre, Las Dunas, La Gaviota i Las Palmeras, creada l’any 2001, el seu
principal objectiu és vetllar per una oferta turística de qualitat i respectuosa amb el medi
ambient.
La zona de San Pere Pescador està reconeguda com un dels 3 millors destins turístics per els
campistes europeus, tal com ho avalen les principals guies europees de campistes (ADAC, DCC,
ANWB, ACSI, etc) i els múltiples premis internacionals atorgats (Millor càmping a prop de la
platja - ANWB 2008, Millor càmping pel campistes 2007 - ADAC, Millor càmping Europeu 2007 DCC, Eurotop campings 2008 - ANWB).
L'ACSPP ha tingut sempre la protecció del medi ambient com una prioritat dins de la seva
gestió. Els càmpings associats compleixen les normatives de la ISO14001, i en algun cas

compleixen amb la certificació EMAS. En la protecció del medi ambient són pioners en la
recollida selectiva de residus i la separació d'aigües grises i reutilització de les aigües tractades.
Per a més informació:
Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador
Mònica Carrascal
Telèfon: 639 34 97 69
e-mail: monica@contenidosenred.net

