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INTRODUCCIÓ 

 

L’Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador (ACSPP) està formada 

pels 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.  

Els càmpings de l’ACSPP tenen en comú la seva visió de negoci basada en 

tres punts fonamentals: 

- Oferir als seus clientes una opció turística d’alta qualitat:  

- Protegir l’entorn. 

- Posicionar els càmpings de Sant Pere Pescador en el mapa turístic 

europeu.  

La clara voluntat i tradició d’aquests empresaris per mantenir una oferta 

turística de qualitat, respectant i protegint l’entorn a on estan ubicats els 

càmpings, ha fet que es converteixin en el principal motor de l’economia 

local generant, avui en dia, el 41,4% del PIB municipal.  

L’ACSPP és un interlocutor imprescindible amb les diferents 

administracions (local i autonòmica) en totes les decisions que puguin 

afectar al desenvolupament de la seva activitat i de l’entorn que els 

envolta. 

Càrrecs a l’ACSPP:  

President: Frederic Suñe  

Secretari: Manuel Gil 

Vocals: Joan Carles Alcántara 

   Mark Rupp 

Portaveu: Àlex Trias 
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Més de 40 anys d’història  

El primer càmping que es va crear a Sant Pere Pescador va ser La Gaviota  

a l’any 1963, fa quaranta anys el sector del càmping era pràcticament 

desconegut al nostre país i poc a poc la visió d’uns empresaris pioners va 

crear una indústria turística que no ha deixat de créixer i que avui en dia 

representa en el seu conjunt el 0,4% del PIB de Catalunya, cal destacar 

que el 50% de les pernoctacions de campistes es fan a la Costa Brava. 

A finals dels anys 60 i principis dels 70 van iniciar la seva activitat la resta 

de càmpings de l’ACSPP: Las Dunas (1968), Aquarius (1971),Las Palmeras 

(1973) i La Ballena Alegre (1976). 

Inicialment l’oferta de serveis del càmping era molt limitada als serveis 

mínims de sanitaris, un petit bar i recepció. Els anys 80 es va introduir una 

oferta més lúdica amb la creació de piscines, parcs infantils o pistes 

d’esport i també d’equips d’animació per a petits i grans. Els anys 90 van 

ser els de la modernització, van ampliar l’espai de les parcel·les, es van 

millorar i ampliar els serveis i a finals del 90 es van crear els primers 

bungalows i mobil homes. Avui en dia, els càmpings ja disposen de 

tecnologia wifi a l’abast dels seus clients i una amplia oferta de serveis. 

Actualment, els càmpings de l’ACSPP competeixen amb l’oferta d’hotels 

de 4 estrelles. 

Els càmpings de l’ACSPP motor de l’economia local 

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). 
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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%. 

El càmping, una indústria clau en la conservació del paisatge 

La principal característica 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 model del càmping es basa en una sèrie d’edificacions de baix impacte 

visual i físic ubicades estratègicament al llarg de tota la superfície del 

camp d’acampada i aprofitant, en molts casos, les antigues masies 

reformades per tal d’acollir serveis del càmping. La resta d’edificacions per 

abastir dels serveis mínims s’ubiquen a distàncies adients als usuaris o 

campistes i s’integren a l’entorn que els envolta. Moltes de les edificacions 

són mòbils essent la tenda de campanya la més lleugera, passant per el 

mòbil home o el bungalow. 

Els càmpings de l’ACSPP  pioners en la conservació del medi ambient 

Un dels factors claus de l’èxit dels càmpings de l’ACSPP és que han 

aconseguit desenvolupar la seva activitat econòmica protegint l’entorn 

que els envolta, conscients de que un entorn protegit era la garantia de 

l’èxit dels seus negocis. 

Els càmpings associats compleixen les normatives mediambientals, i en 

algun cas compleixen amb la certificació EMAS i la ISO14001. En la 

protecció del medi ambient han estat pioners en la introducció de 

mesures per a protegir l’entorn, avançant-se en moltes ocasions a les 

legislacions vigents, entre les mesures que s’apliquen destaquen: 

- Recollida selectiva de residus, separant el vidre, el cartró el plàstic i 

les matèries orgàniques. 
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- Estudis d’eficiència energètica. 

- Instal·lacions solars per estalvi d’energia. 

- Contenidors de recollida de piles. 

- Mesures per l’estalvi de l’aigua, limitadors de caudal i atomitzadors. 

- Informació als usuaris sobre normes en el consum responsable 

d’aigua i d’energia en general. 

- Ús de bombetes de baix consum. 

- Ús de bosses de plàstic biodegradables i entrega als clients de 

bosses de tela perquè puguin fer les compres al supermercat. 

- Tractament de depuració d’aigües per sistema biològic, amb el 

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

- Reutilització d’aigües pluvials per el reg de jardins i plantes.  

- Informació als seus clients sobre la flora i fauna autòctones. 

Reconeixement internacional: Els càmpings de l’ACSPP reconeguts com 

un dels 3 millors destins turístics per els campistes europeus  

Els càmpings de l’ACSPP han estat reconeguts i guardonats  per les 

principals organitzacions de campistes europeus (ADAC, ANWB, DCC, 

ACSI, ECC, Alan Rogers, FECC, etc). Actualment Sant Pere Pescador està 

considerat, per la qualitat dels seus càmpings,  com un dels 3 millors 

destins europeus per campistes.   

La principal organització de campistes europea és l’alemanya ADAC, el 

club d’automòbil que té més de 15 milions de famílies associades i que és 

la principal referència a la que consulten els campistes europeus. En segon 

lloc està l’holandesa ANWB (amb 4,2 milions de famílies) i el club de 

campistes alemany DCC, que també publica una guia referent a Europa.  
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Perfil dels clients: estranger amb poder adquisitiu mig/alt 

Els turistes que s’allotgen a càmpings a Sant Pere Pescador són en un 77% 

estrangers, essent alemanys i holandesos el grup majoritari en un 35% i 

25% respectivament, sumant un total del 60%. En segon lloc els francesos i 

els belgues en un 4% i el 9% restant prové d’altres països. Els turistes 

espanyols representen el 23%. 

A diferència de la imatge que es té a Espanya i Catalunya del sector del 

càmping, que encara es veu com una oferta dirigida a estrats socials de 

menys poder adquisitiu, als països del centre i nord d’Europa el càmping 

és una modalitat de turisme líder i consolidada al llarg de tots els grups 

socials amb poder adquisitiu mig/alt. El càmping és altament popular en 

famílies amb nens i adolescents. 

Una característica molt comú entre els clients dels càmpings de l’ACSPP és 

la seva fidelitat al càmping. Aproximadament un 60% dels turistes 

repeteixen en anys següents i aproximadament un 20% porten més de 10 

anys estiuejant als càmpings de l’ACSPP. 

El promig de despesa d’un turista allotjat a un càmping de l’ACSPP per dia 

és aproximadament de 51 €, amb incidència i consum directe en el 

municipi i rodalies. 

Els càmpings de l’ACSPP 

Tots els càmpings de l’ACSPP  ofereixen una amplia gama de serveis de 

primera categoria, a més tots ells practiquen una política medi ambiental 

que en molts casos supera la marcada per la legislació vigent. 

Els càmpings de l’ACSPP estan reconeguts per les principals guies 

turístiques especialitzades d’Europa i han sigut guardonats en diverses 

ocasions per la qualitat de la seva oferta. 
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