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MARC NORMATIU I TERRITORIAL  

 

1. Presentació 

Juntament amb els establiments hotelers, els càmpings han conformat des dels anys seixanta del 

segle passat l’altra gran modalitat d’allotjament a Catalunya. L’acampada a l’aire lliure amb 

finalitats turístiques es comença a posar de moda a Europa després de la Segona Guerra 

Mundial i té molt a veure amb la generalització de les pràctiques turístiques entre la població de 

classe més popular. El sector del càmping agafa embranzida en un primer moment per raons de 

tipus econòmic ja que significa una opció més barata de fer turisme, però en el seu creixement i 

consolidació hi intervenen altres factors de tipus social i cultural. Per exemple, l’ordenament 

físic intern del propi espai d’acampada convida a una major interrelació i convivència entre els 

seus usuaris. D’altra banda, l’entorn natural i el contacte directa amb l’aire lliure esdevenen 

factors claus del càmping, que acaben condicionant la seva localització. Finalment, cal recordar 

que les dues modalitats clàssiques d’allotjament, l’hotelera i la del càmping, representen dos 

estils diferents de viatjar i de fer turisme, que són complementàries una de l’altre i van 

adreçades a públics diferents. 

El mot càmping és un mot d’origen anglosaxó que designa una acampada a l’aire lliure. El 

concepte càmping implica el muntatge d’una tenda on poder passar una o diverses nits. Els 

primers empresaris acostumaven a ser els mateixos propietaris de les terres, que oferien serveis 

molt bàsics relacionats amb la divisió del terreny en unitats d’acampada pensada per a la tenda 

de campanya, més un seguit d’equipaments i serveis comuns -espai de recepció, zona de serveis 

higiènics-. Amb l’experiència dels propietaris i les noves exigències dels clients pel que fa al 

tipus i qualitat dels serveis, els establiments de càmping es varen anar professionalitzant i 

modernitzant. Avui en dia els càmpings han diversificat les estructures d’allotjament -

bungalows, mòbil-homes, espai per a caravanes i autocaravanes, etc.-, i han incorporat nous 

serveis de lleure. L’objectiu d’aquestes transformacions és adreçar-se a un turisme de més 

qualitat, desestacionalitzar el sector i, en definitiva, oferir nous arguments perquè els campistes 

puguin allargar la seva estada.  

Durant el mes d’agost de l’any 2018 a Catalunya hi havia un total de 338 establiments i 322.250 

places de càmping obertes. Sense dubte, era la Comunitat Autònoma de l’Estat amb una oferta 

més àmplia de càmping. En quant a la seva distribució territorial cal remarcar, en primer lloc, 

que es tracta d’un tipus d’oferta que en els seus orígens estava molt vinculada a l’explosió del 

turisme de masses de sol i platja -anys 1960 i 1970-. Paulatinament, i a mesura que el fenomen 

turístic s’estén per les valls pirinenques arran del turisme de neu a l’hivern i, sobretot, del 

turisme actiu i de naturalesa a l’estiu, el sector del càmping també creix amb força a les 

comarques de muntanya. Així doncs, la lògica espacial de localització del càmping és clara i 

evident: la majoria dels establiments es situen en espais lliures d’edificacions a la vora del mar, 

en zones planes de fons de vall pirinenca i en indrets propers a una gran superfície aquàtica -

estanys i embassaments-. L’any 2018 prop del 50% dels càmpings es localitzaven en municipis 

costaners i la resta d’establiments s’ubicaven principalment en municipis de muntanya. La 

principal diferència entre les comarques litorals i les comarques de muntanya pel que fa a 

l’oferta de càmpings no rau tant en el nombre total d’establiments sino en la grandària mitjana 

dels mateixos. En aquest sentit, l’any 2018 el 77,7% de les places de càmping es situaven a la 

vora del mar, doncs en zones turístiques com la Costa Brava i la Costa Daurada existeixen 

càmpings de grans dimensions. Els càmpings del litoral tenien de mitjana 1.218,4 places mentre 

que els càmpings d’interior i de muntanya eren molt més petits, amb una capacitat mitjana de 

340,6 places. Tal i com succeeix també en el sector hoteler, la diferència tan gran de capacitat 

entre els càmpings de costa i de muntanya obeeix a dos models territorials diferents de 

desenvolupament turístic: un més massificat i l’altre més difús. 
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2. Marc normatiu 

El sector del càmping es regula a Catalunya a partir dels anys 1980 -Decret 55/1982, de 4 de 

febrer- malgrat que molts càmpings ja feia anys que funcionaven. Tres anys més tard, un nou 

decret torna a regular el sector d’una manera més global. De nou la normativa s’actualitza l’any 

2012 -Decret 159/2012 de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges 

d’ús turístic-, que regula els establiments de càmping -articles del 38 al 52-. I de manera molt 

més recent, any 2020, entra en vigor el nou decret que regula els establiments d’allotjament 

turístic –Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya- en que els canvis més 

significatius que s’introdueixen respecte als càmpings son el canvi de classificació -de 

categories a estrelles-, i la regulació dels espais per a autocaravanes.    

Per establiments de càmping s’entén aquells que presten servei d’allotjament temporal en espais 

d’ús públic degudament delimitats, destinats a la convivència agrupada de persones a l’aire 

lliure, mitjançant les modalitats següents:  

 a) Albergs mòbils: tendes de campanya, caravanes, autocaravanes o qualsevol enginy 

que pugui ser remolcat per un vehicle de turisme;  

 b) Albergs semimòbils: habitatges mòbils (mobilhome) o qualsevol altre tipus d’alberg 

amb rodes que necessiti un transport especial per circular per carretera;  

 c) Albergs fixos: bungalows i altres instal·lacions similars. 

D’altra banda, els càmpings es classifiquen, d’acord amb les característiques de les 

instal·lacions i el nombre i la qualitat dels serveis, en quatre categories identificades per 

estrelles -dues estrelles, tres estrelles, quatre estrelles i cinc estrelles- (veure taula 1). No obstant 

això, com que en el moment de redactar aquest informe encara estaven vigents les categories 

anteriors -luxe, primera -1ª-, segona -2ª- i tercera -3ª-, les dades analitzades fan referència a 

aquestes categories.  

Taula 1. Alguns dels requisits dels càmpings a Catalunya en funció de la seva categoria 

 

Categories 

Actual / (anterior) 

Superfície mínima 

de la unitat 

d’acampada (m2) 

Número d’unitats 

d’acampada per 

lavabo 

Superfície mínima 

d’arbres per fer 

ombra 

5 ***** /      (Luxe) 90 6 50% 

4 **** /    (Primera) 70 10 35% 

3 *** /      (Segona) 60 14 25% 

2 ** /        (Tercera) 45 17 -- 

Font: elaboració pròpia a partir de la normativa vigent. 

 

Els elements bàsics d’un càmping són: 

 Unitats d’acampada. Per ordenar, classificar i calcular la capacitat d’acollida d’un 

càmping, les unitats d’acampada és un dels components bàsics de l’oferta. Tota 

superfície destinada a l’acampada ha d’estar dividida en unitats d’acampada, que és un 

espai de terreny destinat a la ubicació d’un vehicle i d’un alberg mòbil, semimòbil o fix. 

La superfície mínima en m2 de cada unitat d’acampada vindrà fixada per la categoria 

del càmping i per calcular el nombre total de places d’un càmping es multiplica el 

nombre d’unitats d’acampada per tres. 

 Bungalows i mòbil-homes. Integrats dins el recinte del càmping, cadascun d’ells han 

d’estar dins d’una unitat d’acampada i amb una capacitat màxima de 6 places. El 

nombre màxim d’unitats d’acampada destinats a albergs fixes i semimòbils no pot 

sobrepassar el 50% del total d’unitats d’acampada. En el cas dels bungalows poden 

ultrapassar el 40% del total d’unitats d’acampada. Amb aquesta mesura es vol preservar 

que com a mínim la meitat de les unitats d’acampada del càmping es destinin a tendes 
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de campanya, caravanes i autocaravanes, la fórmula més tradicional d’allotjament en 

càmpings.  

 Accessos i senyalització. En els càmpings els accessos, els vials interns i la seva 

senyalització són molt importants ja que articulen l’ordenació interna de l’espai i els 

albergs mòbils -cotxes, caravanes i autocaravanes- han de poder circular pel seu interior 

a una velocitat màxima de 10 km/h. Els vials han de tenir una amplada mínima de 3 m.  

 Serveis higiènics. Al ser serveis comunitaris, tant el seu manteniment com emplaçament 

està reglat i en cap cas cap unitat d’acampada pot estar més lluny de 250 m. S’hauran de 

disposar de tants blocs com siguin necessaris segons la categoria del càmping i també 

hauran d’estar degudament equipats. 

 Espai de recepció, restauració i lleure. Els càmpings disposen d’un espai d’acollida, 

amb els horaris de serveis i plànol del càmping, un servei de vigilància, un altre espai 

destinat a la restauració o cafeteria i, finalment, tot un seguit de serveis complementaris 

-piscina, sales de jocs, bugaderia, supermercat, etc.-, que varien en funció de la 

categoria del càmping. 

 Càmpings ubicats en zona de risc. Un dels aspectes rellevants, i a tenir molt en compte, 

a més comptant amb els precedents catastròfics succeïts al llarg de la història, és el seu 

emplaçament en zona de risc inundable -ubicació propera a la llera del llit fluvial, a la 

línia de costa, etc.-. D’acord amb la Directiva europea 2007/60/CE, relativa a 

l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació, tots els càmpings han d’adoptar estratègies 

d’autoprotecció i disposar de les mesures adients que permetin a l’establiment l’exercici 

de l’activitat amb les adequades garanties de seguretat. Les estratègies d’autoprotecció 

s’han d’adaptar a les que estableix el Decret 82/2010, de 28 de juny. 

 Àrea d’acollida d’autocaravanes. L’ús de l’autocaravana s’ha incrementat 

exponencialment en els darrers anys i en conseqüència creix la demanda d’ús d’aquest 

tipus d’àrees per part dels viatgers. Els càmpings poden ofertar aquest tipus d’àrea, 

degudament delimitada a canvi d’una contraprestació econòmica, amb un temps màxim 

d’estada de 48 hores. En canvi, queden fora del decret en matèria turística aquelles 

altres àrees habilitades a la vora de la xarxa viària (carreteres, autopistes, vies urbanes o 
aparcaments), en les que es considera que l’autocaravana no està acampada.  

 

3. Els Pirineus, el marc territorial del càmping a la província de Lleida 

En el context de la demarcació de Lleida, els espais de muntanya han protagonitzat fins a dia 

d’avui el desenvolupament del sector del càmping. A tocar d’un curs fluvial de fons de vall 

pirinenca, amb accés directa per carretera, envoltat d’un paisatge verd a l’estiu i proper a un 

nucli de població son les coordenades típiques d’emplaçament dels càmpings de muntanya. Al 

Prepirineu, els rius de muntanya i els paisatges alpins deixen pas a les grans làmies d’aigua dels 

embassaments, a la vora dels quals també hi trobem alguns dels càmpings. La lògica espacial de 

localització dels càmpings tendeix a estar relacionada amb l’accessibilitat, el confort tèrmic 

ambiental, que permet estar a l’aire lliure durant les hores centrals del dia, i l’entorn paisatgístic 

natural ben preservat i no urbanitzat. En aquest sentit, les valls pirinenques esdevenen escenaris 

òptims per a la pràctica de l’acampada a l’aire lliure durant els mesos estivals i els bungalows 

permeten que també estiguin operatius durant els mesos d’hivern. En zones del Prepirineu, on 

les condicions tèrmiques ja no són tan òptimes durant l’estiu, l’ombra dels arbres i els 

embassaments prenen el protagonisme i algunes de les activitats es traslladen al medi aquàtic. 

Per contra, en el sector de la plana de Lleida l’oferta de càmping és inexistent, entre altres 

causes, perquè les elevades temperatures diürnes durant els mesos d’estiu i un entorn 

paisatgístic allunyat dels cànons clàssics del paisatge alpí no n’afavoreixen la seva implantació 

territorial. Es pot concloure doncs, que la distribució territorial dels allotjaments de càmping a la 

província de Lleida acaba dibuixant una forta asimetria entre la plana i la muntanya.  
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L’OFERTA D’ESTABLIMENTS DE CÀMPING 

 

4. Evolució del càmping, de l’auge dels anys 1980 i 1990 al manteniment de l’oferta des de 

llavors 

Durant la dècada dels anys 1970 la demarcació de Lleida ja comptava amb els primers 

establiments de càmping, situats principalment a les comarques de l’Alt Pirineu (veure taula 2). 

Durant aquells anys, en que el turisme al Pirineu de Lleida tot just començava a agafar força, 

sobretot a la Val d’Aran, l’apertura dels primers càmpings va suposar per a molts petits 

municipis rurals de muntanya un salt quantitatiu i qualitatiu pel que fa al seu desenvolupament 

turístic. En definitiva, els càmpings varen obrir la porta a l’arribada d’un nou perfil de turista, 

que a la resta d’Europa ja feia anys que existia. El Pallars Sobirà ja es va configurar llavors com 

la comarca capdavantera pel que al nombre de càmpings, quatre en total. Per tant, alguns 

càmpings de la província ja compten amb més de 40 anys d’història i per a alguns municipis 

com Vilamòs, Espot, la Vall de Cardós, la Guingueta d’Àneu o Prullans el càmping ha 

esdevingut tot un símbol i referent turístic. 

Taula 2. Evolució de l’oferta de càmping a la província de Lleida per comarques (1975-2016) 

 

Comarques 
1975 1996 2016 

Establiments Places Establiments Places Establiments Places 

Alt Urgell (*) 2 318 9 2743 9 2940 

Alta Ribagorça 1 189 3 1033 5 1110 

Cerdanya (**) 1 200 3 1808 3 2139 

Garrigues 0 0 0 0 0 0 

Noguera 1 80 5 1111 3 1464 

Pallars Jussà 1 107 5 1526 5 1794 

Pallars Sobirà 4 600 19 5666 21 7674 

Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 0 

Segarra 0 0 0 0 0 0 

Segrià 2 440 2 628 1 111 

Solsonès 0 0 5 1448 6 2319 

Urgell 0 0 0 0 0 0 

Val d'Aran 2 290 8 2252 9 3069 

LLEIDA 14 2224 59 18215 62 22620 

(*) El municipi de Gósol s’inclou dins la comarca de l’Alt Urgell. 

(**) S’inclouen només els municipis de la província de Lleida. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

A partir dels anys 1980, el sector del càmping experimenta un fort creixement a la província, 

que perdurarà fins a mitjans dels anys 1990. Com ja s’ha apuntat abans, aquest creixement es 

produeix única i exclusivament en totes aquelles comarques considerades de muntanya, més el 

nord de la Noguera -zona del Montsec-. Entre els anys 1981 i 1996 es triplica l’oferta, es passa 

de 24 a 61 establiments i s’assoleixen les 18.000 places (veure figures 1 i 2). El fort auge del 

càmping durant aquests anys és atribuïble al desenvolupament turístic de la muntanya i a la 

diversificació d’ofertes i productes. Durant els anys vuitanta es consolida el turisme de neu i 

emergeixen noves activitats a l’aire lliure relacionades amb la natura i els esports d’aventura. En 

aquest període es comença a posar de moda el senderisme i el turisme rural i, en definitiva, el 

Pirineu de Lleida esdevé destí turístic a Catalunya. D’altra banda, la pràctica del càmping, a més 

de ser una opció econòmica de fer turisme, està en sintonia amb el nou paradigma “eco” de la 

societat actual. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

L’any 1996 hi havia 59 càmpings en el conjunt de la província de Lleida i de llavors ençà 

l’oferta ha variat ben poc, tant en nombre d’establiments com en nombre de places. Des de 

finals dels anys 1990 l’oferta es manté estable, amb una seixantena d’establiments i prop més de 

22.500 places. El què més ha canviat en aquestes darreres dècades han estat els serveis, les 

infraestructures i equipaments dels recintes d’acampada, amb la proliferació d’albergs fixes i 

semi-fixes com ara bungalows i mòbil-homes. A priori, tot semblaria indicar que amb aquests 

nous tipus d’allotjament el càmping s’allunya de la seva filosofia inicial associada amb 

l’acampada amb tenda, però durant els darrers temps també han aparegut noves fórmules com el 

glàmping que, dins uns paràmetres de major confort i luxe, vol tornar a posar en valor la 

tradicional acampada. De la mateixa manera que l’existència d’estructures fixes i semi-fixes 

permet allargar la temporada turística i mantenir els establiments oberts durant bona part de 

l’any. Per altra banda, el fet de compartir espais comuns, participar en activitats d’animació i, en 

definitiva, prioritzar la vessant social i lúdica de l’estada turística, són altres de les singularitats 

del càmping que perduren i ajuden a mantenir un client molt fidel. 

Per comarques, s’observa com són les terres pirinenques les que al llarg dels anys 1970 

comencen a comptar amb les primeres instal·lacions a la província. Entre els anys 1975 i 1996 

el sector del càmping experimenta un fort creixement arreu de les comarques de muntanya, però 

molt especialment al Pallars Sobirà, Val d’Aran i Alt Urgell (veure taula 2). Altres comarques 

com el Solsonès s’incorporen més tard al mapa turístic del càmping i no serà fins a finals dels 

anys 1980 que obriran els primers establiments a Solsona i Sant Llorenç de Morunys. Des de 

mitjans dels anys noranta l’oferta s’estanca arreu i tan sols es produeixen lleus increments 

d’oferta al Pallars Sobirà. A les comarques de la plana de Lleida, tret del sector nord de la 

Noguera, no hi ha cap establiment d’aquestes característiques. 

Si es compara l’oferta de càmping de la província de Lleida amb la resta de demarcacions 

catalanes (veure figures 3 i 4) s’observa com en les províncies de la costa, i molt especialment a 

Girona, el nombre d’establiments, i sobretot de places, és clarament més alt. En aquest sentit, la 

província de Lleida és de les quatre demarcacions la que té una oferta de càmping més baixa. En 

canvi, Girona és la província catalana on el sector del càmping ha assolit un major 

desenvolupament en termes d’oferta, amb 146 establiments i 133.131 places l’any 2016. I és 

que la demarcació gironina es reparteix geogràficament parlant entre dos espais molt òptims per 

a la pràctica del càmping: la Costa Brava i el Pirineu de Girona. En la resta de demarcacions, les 

diferències són més petites pel que fa al nombre total d’establiments no, en canvi, pas pel que fa 

al nombre de places. Com ja s’ha esmentat a la presentació, els càmpings de la costa disposen 
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d’una capacita d’acollida molt superior als de l’interior i de muntanya i, en conseqüència, el 

nombre total de places tant a Girona com a Tarragona és netament superior al de la província de 

Lleida. Mentre la capacitat mitjana dels càmpings de Lleida és d’unes 365 places, a Girona i 

Tarragona aquesta capacitat es multiplica per tres i arriba fins a les 900 o 1.000 places per 

establiment de mitjana. (veure figura 5). Finalment, respecte l’evolució del sector al llarg dels 

darrers vint anys es veu una tendència similar en les quatre demarcacions, amb un lleuger 

increment a Lleida i Girona, més accentuat en el cas gironí, mentre que a Barcelona i Tarragona 

hi ha hagut una lleu davallada. 

  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

5. Localització territorial del càmping, una oferta de muntanya 

L’any 2017 l’oferta de càmping a la província de Lleida representava tan sols el 8,4% del total 

de places disponibles a Catalunya. Així doncs, malgrat que en el context català el sector del 

càmping lleidatà tingui una representació més aviat discreta pel que fa al nombre total de places, 

sí que en el context territorial on es localitzen aquests establiments -comarques de muntanya- 

exerceixen una funció important en la dinàmica turística de llurs comarques.  
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Així doncs, les comarques de muntanya del Pirineu i Prepirineu de Lleida, sota la marca 

turística Pirineus de Lleida i Val d’Aran, concentren el 95% de l’oferta provincial, i les 

comarques de la plana, sota la marca turística Terres de Lleida, tan sols el sector prepirinenc de 

la Noguera disposa també de varis recintes d’acampada. Atès que el sector del càmping està 

molt vinculat a l’existència d’unes determinades condicions ambientals de tipus paisatgístic: un 

entorn natural proper, amb presència de cursos fluvials i/o làmines d’aigua, la muntanya esdevé 

l’escenari més òptim per a la seva localització. A la província de Lleida, per exemple, molts dels 

càmpings es situen en zones properes als espais naturals de protecció especial -Parc Nacional i 

Parcs Naturals-.  

Atès que l’oferta de càmping presenta un baix grau de dispersió territorial i tendeix a localitzar-

se en unes comarques i municipis molt concrets, és pertinent fer-ne un anàlisi més detallat. El 

Pallars Sobirà és amb diferència la comarca on el sector del càmping ha assolit unes majors 

quotes de desenvolupament. L’any 2017 el Pallars Sobirà aplegava el 34% dels establiments i 

places de tota la província (veure figura 6). A la comarca hi havia un total de 21 càmpings i 

7.674 places. De fet, els tres primers municipis de la demarcació pel que fa a volum d’oferta es 

situen en aquesta comarca -Vall de Cardós, Sort i Espot- (veure taula 3). A la Val d’Aran i l’Alt 

Urgell el sector del càmping també hi és molt present, amb 9 establiments i unes 3.000 places en 

cadascuna d’elles. El municipi de Vielha e Mijaran, per exemple, superava les 1.250 places. En 

zones del Prepirineu, com ara el Pallars Jussà, la Noguera o el Solsonès, el nombre 

d’establiments i de places és inferior, amb l’existència de càmpings de dimensions més reduïdes 

en alguns casos. Ara bé, en alguns dels seus municipis, com ara Camarasa –nucli de Sant 

Llorenç de Montgai- o Solsona, el càmping ha esdevingut tot un referent turístic, essent la 

principal font d’entrada i estada de visitants. 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
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Taula 3. Distribució de l’oferta de càmping a la província de Lleida per municipis ordenada de major a 

menor segons el número total de places, 2017 

Municipi Comarca Establiments Places 

Vall de Cardós, La Pallars Sobirà 3 1827 

Sort Pallars Sobirà 3 1650 

Espot Pallars Sobirà 5 1392 

Vielha e Mijaran Val d'Aran 2 1254 

Prullans Cerdanya 1 993 

Camarasa Noguera 2 915 

Bellver de Cerdanya Cerdanya 1 900 

Solsona Solsonès 1 900 

Vilamòs Val d'Aran 3 852 

Sant Llorenç de Morunys Solsonès 1 780 

Valls de Valira, Les Alt Urgell 1 690 

Talarn Pallars Jussà 1 660 

Pont de Suert, El Alta Ribagorça 3 633 

Montferrer i Castellbò Alt Urgell 2 600 

Soriguera Pallars Sobirà 1 600 

Guingueta d'Àneu, La Pallars Sobirà 2 582 

Àger Noguera 1 549 

Pont de Bar, El Alt Urgell 1 525 

Lladorre Pallars Sobirà 2 486 

Vall de Boí, La Alta Ribagorça 2 477 

Esterri d'Àneu Pallars Sobirà 1 462 

Les Val d'Aran 1 456 

Llavorsí Pallars Sobirà 2 456 

Senterada Pallars Jussà 1 450 

Gósol Berguedà 1 315 

Oliana Alt Urgell 1 306 

Sarroca de Bellera Pallars Jussà 1 300 

Clariana de Cardener Solsonès 1 291 

Naut Aran Val d'Aran 1 285 

Lles de Cerdanya Cerdanya 1 246 

Odèn Solsonès 1 234 

Alins Pallars Sobirà 2 219 

Bassella Alt Urgell 1 210 

Torra de Cabdella, La Pallars Jussà 1 195 

Pobla de Segur, La Pallars Jussà 1 189 

Organyà Alt Urgell 1 162 

Bossòst Val d'Aran 1 138 

Vansa i Fórnols, La Alt Urgell 1 132 

Navès Solsonès 2 114 

Vilanova de la Barca Segrià 1 111 

Arres Val d'Aran 1 84 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
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Taula 4. Emplaçament dels càmpings a la vora de rius i embassaments a la província de Lleida, 2017 

 

Font: elaboració pròpia. 

D’altra banda, la majoria de municipis comptaven com a màxim entre 1 i 2 establiments i tan 

sols el municipi d’Espot disposava d’una oferta total de 5 càmpings, essent el municipi amb més 

càmpings de tota la província (veure taula 3). En aquest cas, s’ha de tenir present que Espot és 

una de les portes d’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la 

presència del Parc ha esdevingut el factor clau del seu desenvolupament turístic, comptant 

també que disposa d’una estació d’esquí alpí. Aquest però no és l’únic punt del Pirineu on 

RECURS HÍDRIC NOM CÀMPING POBLACIÓ MUNICIPI PLACES

Era Yerla Arties Naut Aran 285

Artigané Pont d'Arròs Vielha e Mijaran 624

Verneda Pont d'Arròs Vielha e Mijaran 630

Prado Verde Era Bordeta Vilamòs 285

Bedura-Park Era Bordeta Vilamòs 420

Forcanada Era Bordeta Vilamòs 147

Espalias Bossòst Bossòst 138

Cauarca Les Les 456

Aigüestortes Esterri d'Àneu Esterri d'Àneu 462

Aigües Braves Llavorsí Llavorsí 300

Riberies Llavorsí Llavorsí 156

Noguera Pallaresa Sort Sort 600

La Borda de Farreró Montardit de Baix Sort 600

L'Orri del Pallars Montardit de Baix Sort 450

Beta Baro Soriguera 600

Collegats La Pobla de Segur La Pobla de Segur 189

Serra Lladorre Lladorre 351

Les Contioles Ainet de Cardós Vall de Cardós 591

La Borda del Pubill Ribera de Cardós Vall de Cardós 660

Del Cardós Ribera de Cardós Vall de Cardós 576

Pica d'Estats La Força d'Àreu Alins 162

Vall Ferrera Alins Alins 57

Voraparc Espot Espot 387

Solau Espot Espot 66

La Torre Espot Espot 207

Sol i Neu Espot Espot 234

De la Mola Espot Espot 498

Boneta Barruera Vall de Boí 135

El Remei Castellón de Tor El Pont de Suert 120

Can Roig Castellón de Tor El Pont de Suert 387

Riu Noguera Ribagorçana - 

Carretera N-230
Alta Ribagorça El Pont de Suert El Pont de Suert 96

Vall Fosca La Torre de Cabdella La Torre de Cabdella 195

Senterada Senterada Senterada 450

Riu de les Iglésies Sol i Fred Les Esglésies Sarroca de Bellera 300

Riu Valira Frontera Park La Farga de Moles Les Valls de Valira 690

Solana del Segre Bellver de Cerdanya Bellver de Cerdanya 900

La Cerdanya Prullans Prullans 993

Pont d'Ardaix El Pont de Bar El Pont de Bar 525

Gran Sol Montferrer Montferrer i Castellbò 420

Organyà Organyà Organyà 162

Entrellacs Oliana Oliana 306

Riu de Castellbó Buchaca Castellbò Montferrer i Castellbò 180

Riu de Lavansa Molí de Fórnols Fórnols Vnasa i Fórnols, La 132

Ribera Salada Ribera Salada Ogern Bassella 210

Riu Fred La Comella Cambrils Odèn 234

Riu Cardener Morunys Sant Llorenç de Morunys Sant Llorenç de Morunys 780

Vall d'`Àneu La Guingueta d'Àneu La Guingueta d'Àneu 120

Nou Càmping La Guingueta d'Àneu La Guingueta d'Àneu 462

Pantà de Sant Antoni Gaset Talarn Talarn 660

Pantà de Camarasa Montsec La Baronia de Sant Oïsme Camarasa 195

Pantà de Sant Llorenç La Noguera Sant Llorenç de Montgai Camarasa 711

Pantà de Sant Ponç La Ribera Clariana de Cardener Clariana de Cardener 291

Riu Flamisell
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s’observa una elevada concentració espacial d’establiments d’acampada. Així doncs, en alguns 

trams dels principals eixos viaris: N-230 entre Vielha i Bossòst i Eix Pirinenc (N-260), els 

càmpings es van succeint un darrera l’altre. Per exemple, entre la N-230 i el riu Garona, en un 

tram de tan sols 10 km entre Vielha i Bossòst, hi ha una oferta total de 6 càmpings i 2.244 

places. Igualment, al costat de l’Eix Pirinenc, des de Bellver de Cerdanya fins a Pont de Suert, 

passant per la Seu d’Urgell, Sort i la Pobla de Segur, els càmpings van apareixent al llarg del 

recorregut, a la vora dels rius Segre i Noguera Pallaresa (veure taula 4). El fàcil accés per 

carretera i la presència d’espais planers en aquests fons de vall de rius pirinencs són els 

emplaçaments triats per a la gran majoria dels càmpings. Atès que molts d’ells estan situats en 

zones molt properes a les lleres dels rius, són equipaments que han d’adoptar estratègies 

d’autoprotecció i disposar d’un pla de seguretat davant possibles riuades. En aquest sentit, hi ha 

un projecte pilot redactat per l’associació de càmpings pel que fa al sistema d’alertes 

primerenques d’inundacions (SAPI) a la zona d’Espot, aprovat per l’ACA, en que ha de 

confirmar l’aigua que està caient a les capçaleres. Quan els cursos fluvials d’alta muntanya 

deixen pas als embassaments -espais idonis on practicar activitats aquàtiques-, els càmpings 

també hi són presents. És el cas dels càmpings de la Guingueta d’Àneu, a tocar del pantà de la 

Torrassa, o dels càmpings de Talarn i Camarasa a la vora dels embassaments de Sant Antoni, 

Camarasa i Sant Llorenç respectivament (veure taula 4). 

6. El pes del càmping dins el conjunt de l’oferta d’allotjament, establiments amb una 

major capacitat d’acollida 

Per les característiques dels càmpings en relació a la seva capacitat d’acollida -molt superior en 

nombre de places als allotjaments convencionals-, en aquelles comarques on hi ha oferta de 

càmping aquesta acostuma aglutinar una part molt significativa de les places turístiques 

existents. A tall d’exemple, en moltes comarques de muntanya de la província de Lleida -

Solsonès, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Noguera, Alt Urgell i sector lleidatà de la Cerdanya-, el 

càmping representa entre el 40 i el 60% de l’oferta total de places d’allotjament turístic 

disponibles (veure figura 7), essent el pes del càmping dins el subsector de l’allotjament turístic 

molt rellevant. Arrel d’aquestes dades ja es pot extrapolar que el càmping ha estat clau pel 

desenvolupament turístic dels Pirineus, i no només perquè atreu any darrera any un important 

flux de viatgers si no també perquè se’l vincula a un tipus de turisme més sostenible i relacionat 

amb el medi natural. Tan sols a la Val d’Aran i a l’Alta Ribagorça, on el model de 

desenvolupament turístic ha estat tradicionalment molt vinculat al turisme de neu, l’oferta de 

places hoteleres i d’habitatges d’ús turístic (HUT) és clarament superior a l’oferta de places de 

càmping. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
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La importància del càmping en relació a l’oferta de places es trasllada igualment als municipis. 

S’ha de tenir en compte que la majoria dels càmpings s’ubiquen en petits municipis rurals de 

muntanya i que la seva presència esdevé un element d’impacte en termes socials i econòmics. 

Per a molts d’aquests municipis, el càmping representa la principal porta d’entrada i estada dels 

seus visitants i, en conseqüència, esdevé un vector de dinamització turística i del seu comerç 

local. En alguns d’aquests municipis l’oferta de càmping representa més del 70% de l’oferta 

total de places turístiques disponibles dins del municipi (veure taula 5). I quan es tracta de 

càmpings relativament grans o amb més d’un establiment dins del mateix municipi, com és el 

cas per exemple de Prullans, Sant Llorenç de Montgai (Camarasa), la Vall de Cardós o Espot, el 

seu impacte sobre la dinàmica turística global del municipi encara és major. Per tant, es pot 

concloure que en aquests municipis de muntanya, més allunyats de les grans estacions d’esquí 

alpí, els càmpings prenen un gran protagonisme pel què fa al seu propi batec turístic –volum i 

perfil de visitant-. 

Taula 5. Relació de municipis de la província de Lleida en que l’oferta de càmping és igual o superior al 

70% de l’oferta total de places del municipi, 2017 

Comarca Municipi 
% sobre l'oferta 

total de places 

Alt Urgell 

Oliana 82,3 

Pont de Bar, El 81,4 

Bassella 77,5 

Montferrer i Castellbò 70 

Berguedà Gósol 76,5 

Cerdanya Prullans 80,8 

Noguera Camarasa 89,3 

Pallars Jussà 
Talarn 90,2 

Senterada 81,2 

Pallars Sobirà 

Vall de Cardós, La 84,7 

Guingueta d'Àneu, La 73,6 

Lladorre 70 

Solsonès 

Clariana de Cardener 78,7 

Sant Llorenç de Morunys 76,9 

Solsona 71,6 

Val d'Aran 
Vilamòs 90,4 

Arres 87,5 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

7. Els càmpings i la seva categoria, el predomini dels càmpings de segona categoria1 

En termes globals, els càmpings de la província de Lleida estarien situats en una posició 

intermèdia pel que fa a la seva categoria. Des d’una perspectiva temporal, atès que la majoria 

dels establiments existeixen des de fa més de 25 anys, no hi ha hagut canvis substancials en 

relació la categoria i el gruix de l’oferta s’ubica dins la segona categoria, concretament el 66% 

dels establiments i el 73,8% de les places l’any 2017 (veure figura 8). En el conjunt de la 

demarcació, només 2 establiments són de primera categoria -càmping El Solsonès (Solsona) i 

càmping La Solana del Segre (Bellver de Cerdanya). La resta d’establiments són de segona i 

tercera categoria -41 càmpings de segona categoria i 19 càmpings de tercera categoria-.  

                                                             
1 Les dades d’aquest apartat encara no contempla la nova categorització per estrelles. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

Si comparem la distribució d’establiments i places de càmping de la província de Lleida per 

categories amb la resta de províncies catalanes s’observa com a la demarcació de Lleida, 

juntament amb la de Barcelona, el nombre total de places de segona categoria supera a les de 

primera categoria (veure figures 9 i 10). El panorama del sector del càmping a Girona i 

Tarragona és un xic diferent, ja que si bé a les 4 demarcacions el nombre d’establiments de 

segona categoria és superior als de primera categoria, pel que fa al nombre total de places tant a 

Girona com a Tarragona el pes recau en els càmpings de primera categoria -alguns càmpings de 

primera categoria de la costa són de grans dimensions-. Segons aquest anàlisi comparat, la 

província de Lleida és la que compta amb menys càmpings i places de primera categoria -8% de 

les places-, mentre que la província de Girona és la que lidera l’oferta de places de càmping de 

primera categoria -62,1 % de les places- (veure figura 10).  

  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

A nivell comarcal s’entreveuen algunes diferències entre territoris. La Cerdanya i el Solsonès 

són les úniques comarques que compten amb càmpings de primera categoria essent, per tant, les 

comarques amb una oferta de càmpings de major categoria en el seu conjunt (veure taula 6 i 
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figura 11). En sentit contrari, l’Alta Ribagorça i l’Alt Urgell són les comarques on el 

percentatge de places de càmping de tercera categoria és més alt. A l’Alta Ribagorça, fins i tot, 

les places de càmping de tercera categoria són majoria. En la resta de comarques, i d’acord amb 

la tònica general de la província, el gruix de l’oferta d’establiments i places es situa dins la 

segona categoria (veure figura 11).   

Taula 6. Distribució de l’oferta de càmping a la província de Lleida per categories i comarques, 2017 

Comarca 
1ª categoria 2ª categoria 3ª categoria 

Establiments Places Establiments Places Establiments Places 

Alt Urgell (*) 0 0 5 1776 4 1164 

Alta Ribagorça 0 0 2 537 3 573 

Cerdanya (**) 1 900 2 1239 0 0 

Noguera 0 0 3 1464 0 0 

Pallars Jussà 0 0 4 1494 1 300 

Pallars Sobirà 0 0 14 5919 7 1755 

Segrià 0 0 1 111 0 0 

Solsonès 1 900 3 1305 2 114 

Val d'Aran 0 0 7 2847 2 222 

LLEIDA 2 1800 41 16692 19 4128 

(*) El municipi de Gósol s’inclou dins la comarca de l’Alt Urgell. 

(**) S’inclouen només els municipis de la província de Lleida. 

  Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

 

  Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

Per altra banda, avui en dia existeixen altres indicadors de referència que mesuren la qualitat 

dels establiments. Ens referim a les valoracions que fan els usuaris en les diferents plataformes 

digitals de viatges. En aquest sentit, els comentaris i les valoracions dels clients sobre els 

allotjaments i serveis turístics prestats han esdevingut un dels paràmetres de referència, tant per 

a la imatge dels establiments com pels clients a l’hora de fer la tria. Per analitzar la qualitat dels 

establiments de càmping de la província de Lleida s’ha consultat el portal TripAdvisor i la 

valoració mitjana dels usuaris d’una escala de 0 a 5 per a cadascun dels càmpings. Els aspectes 

valorats són la ubicació, el servei, la neteja i la relació qualitat-preu.  
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Taula 7. Valoració mitjana i número de comentaris dels càmpings de la província de Lleida a la 

plataforma TripAdvisor, 2018 

 

Font: Elaboració propia a partir del portal TripAdvisor. 

Comarca Poble Càmping
Valoració 

mitjana

Núm. 

d'opinions

Farga de Moles Frontera Park 2,5 45

Montferrer Gran Sol 3 14

Pont de Bar, El Pont d'Ardaix 3 11

Fórnols Molí de Fórnols 4 22

Organyà Organyà 2,5 13

Oliana Oliana 5 1

Ogern Ribera Salada 4 1

BERGUEDÀ Gósol Cadí Vacances 4 83

Barruera Boneta 4 27

Pont de Suert, El Del Remei 4,5 12

Pont de Suert, El Alta Ribagorça 4,5 10

Bellver de Cerdanya Solana del Segre 3,5 45

Prullans La Cerdanya 4 863

Àger Vall d'Àger 3,5 57

Sant Llorenç de Montgai La Noguera 4 176

Cellers Montsec 2 2

La Pobla de Segur Collegats 3,5 7

Senterada Senterada 3 13

Esterri d'Àneu Aigüestortes 3,5 25

La Guingueta d'Àneu Nou Camping 4,5 59

Espot La Mola 4,5 36

Espot La Torre 5 17

Espot Sol i Neu 4,5 8

Espot Voraparc 5 16

Espot Riu Gelat 4 1

Tavascan Bordes de Graus 4 23

Lladorre Serra 4 9

Ainet de Cardós Les Contioles 4 10

Ribera de Cardós La Borda del Pubill 4,5 67

Llavorsí Aigües Braves 5 8

Llavorsí Riberies 4,5 2

Sort Noguera Pallaresa 3,5 39

Baro Beta 4,5 17

Montardit de Baix L'Orri del Pallars 4 36

Solsona El Solsonès 4 47

Sant Llorenç de Morunys Morunys 3,5 15

Navès Forest Days 5 21

Bossòst Espalias 3,5 10

Era Bordeta Bedura Park 4 9

Era Bordeta Forcanada 4,5 11

Era Bordeta Prado Verde 5 14

Pont d'Arròs Verneda 4,5 203

Arties Era Yerla d'Arties 3,5 25

Valoració 4 o sperior i més de 100 comentaris

Valoració 4 o superior i més de 50 comentaris

NOGUERA

PALLARS JUSSÀ

PALLARS SOBIRÀ

SOLSONÈS

VAL D'ARAN

ALT URGELL

ALTA RIBAGORÇA

CERDANYA
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Pel que fa als càmpings de la província de Lleida s’observa que, en línies generals, la majoria 

obtenen una bona puntuació. El 67% dels establiments -29 dels 43 càmpings analitzats- obtenen 

una valoració global de 4 o superior (veure taula 7). Per comarques, els càmpings del Pallars 

Sobirà, la Cerdanya, el Solsonès, la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i la Noguera són els que 

obtenen una millor puntuació. En canvi, hi ha un 30% d’establiments amb una puntuació 

inferior a 4 i en alguns càmpings del Pallars Jussà i l’Alt Urgell la valoració mitjana no és tan 

bona -3 o inferior-. En relació al nombre total de comentaris, que mostra la popularitat i 

concurrència de l’establiment, el Càmping Cerdanya de Prullans és el que obté un major nombre 

de comentaris -863-, seguit d’altres càmpings com el de Pont d’Arròs de Vilamòs, el Càmping 

Noguera de Sant Llorenç de Montgai, el Càmping Cadí Vacances de Gósol o el Càmping La 

Borda del Pubill de Ribera de Cardós, tots ells també amb una bona valoració. 

 

8. Les modalitats d’allotjament en els càmpings, de les tradicionals zones d’acampada als 

bungalows i mòbil-homes 

A partir de la filosofia inicial del càmping, associat a l’acampada a l’aire lliure, en caravana, 

roulotte o autocaravana, i que ha estat la base i essència d’aquesta pràctica, els establiments han 

anat diversificant la seva oferta d’allotjament incorporant albergs fixos per tal de satisfer la 

demanda d’un públic més ampli i poder obrir durant la temporada d’hivern. Els bungalows són 

els allotjaments fixos més estesos dins els recintes dels càmpings de la província de Lleida. 

L’any 2018 pràcticament el 75% dels càmpings disposaven de bungalows i amb un percentatge 

molt més petit també hi havia mòbil-homes (veure figura 12). La capacitat dels bungalows i les 

mòbil-homes oscil.la entre les 2 i 6 places i ja formen part del paisatge de la majoria dels 

recintes. La presència d’albergs fixos és important pels càmpings de muntanya ja que, més enllà 

dels mesos estiuencs, els permet mantenir les portes obertes durant tot l’any. En el cas específic 

del Pirineu, aquesta no és pas una qüestió menor si tenim en compte el turisme d’esquí. De fet, 

una de les etiquetes que promou l’associació Càmpings de Lleida és Bungalows&Snow, que 

aplega una vintena d’establiments interessats en captar aquest nínxol de mercat.  

Figura 12. Mòbil-homes al càmping les Contioles d’Ainet de Cardós (La Vall de Cardós) 

 

Font: arxiu MCI., 2017. 

Per contra, malgrat que en els darrers últims anys, i sobretot arran de la Covid-19, la demanda 

d’espais destinats a caravanes i autocaravanes hagi crescut de manera notable, durant l’any 2018 

tan sols un 20% dels establiments disposaven d’un espai per autocaravanes. Tot fa preveure que 

durant els propers anys aquests tipus d’espai dins dels propis recintes pugui augmentar. 

D’altra banda, una altra dada rellevant és que el 37,5% dels càmpings ofereixen la possibilitat 

d’allotjar-se en altres tipus d’establiments, ja siguin apartaments, cases rurals o albergs (veure 
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figura 13). En aquest sentit, hi ha la presència de certs actors privats que, amb una estratègia 

empresarial centrada en el sector de l’allotjament, han diversificat la seva oferta amb l’objectiu 

d’arribar a un tipus de públic el més ampli possible. En comarques com el Pallars Sobirà 

aquesta és una realitat força estesa i prop de la meitat dels seus establiments d’acampada 

ofereixen altres fórmules d’allotjament: procés de concentració empresarial de l’oferta de places 

turístiques.  

 

(*) Altres tipus d’allotjaments: cabanes de fusta, apartaments, cases rurals i albergs.  

Font: elaboració pròpia a partir de la Guia de Càmpings de Lleida. 

 

Taula 8. Modalitats d’allotjament en els establiments de càmping de la província de Lleida per 

comarques, 2018 

Comarca Acampada Bungalows 
Mòbil-
homes 

Glàmping 
Altres 

allotjaments 

(***) 

Zona de 

caravanes 

Alt Urgell (*) 7 5     2 0 

Alta Ribagorça 3 3     1 0 

Cerdanya (**) 2 1   1 1 0 

Noguera 2 2     1 1 

Pallars Jussà 5 3     0 0 

Pallars Sobirà 21 15 2 2 10 5 

Segrià 0 0     0 0 

Solsonès 2 2   2 1 2 

Val d'Aran 6 6     2 2 

LLEIDA 48 36 2 5 18 10 

 (*) El municipi de Gósol s’inclou dins la comarca de l’Alt Urgell. 

(**) S’inclouen només els municipis de la província de Lleida. 

(**) Altres tipus d’allotjaments: cabanes de fusta, apartaments, cases rurals i albergs. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Guia de Càmpings de Lleida. 

Per últim fer una breu referència al glàmping, una variant del càmping que el què vol és oferir 

un contacte directa amb la natura sense renunciar al confort i al benestar del viatger. Es tracta 

d’una modalitat vinculada a l’encant, el confort i l’originalitat de l’allotjament. El tipus 

d’allotjament pot ser molt divers, des de l’eco-loge, la yurta, les cabanes als arbres o els iglús 

fins a les autocaravanes. A Europa el glàmping està molt associat als boscos i la seva oferta 

consisteix sovint en cabanes o cases a dalt dels arbres. A les comarques de Lleida l’any 2018 hi 

0 20 40 60 80 100

Acampada

Bungalows

Mòbil-homes
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Altres allotjaments (*)

Zona de caravanes

Figura 13. Distribució percentual de les modalitats 

d'allotjament en els establiments de càmping de la 

província de Lleida, 2018
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havia un total de 5 establiments que oferien aquesta modalitat, 2 d’ells situats a la comarca del 

Solsonès i els altres 3 repartits entre les comarques de la Cerdanya i el Pallars Sobirà. La 

tipologia d’allotjaments i serveis era molt variada depenent del càmping, des de les roulottes de 

fusta i tendes enmig del bosc fins a serveis com sauna, gimnàs o jacuzzi. Un altre sub-modalitat 

parenta del càmping és el gàmping, que consisteix en acampar al jardí d’una casa particular a un 

preu més econòmic. A França és una pràctica molt estesa però a Catalunya, i segons la seva 

plataforma digital, hi ha molt poques ofertes. 

 

9. Els serveis dels càmpings, la cafeteria, l’animació turística i la piscina, tres elements de 

referència 

Les característiques de les instal·lacions i els serveis dels càmpings s’han d’adequar als requisits 

mínims establerts segons dicta la normativa per a cadascuna de les quatre categories. No obstant 

això, i amb independència de la seva categoria, alguns càmpings presten més serveis dels que 

els hi pertoca per norma (veure taula 9). En el cas dels càmpings de la demarcació de Lleida, 

tant el servei de cafeteria com el de bugaderia són oferts per la majoria d’ells (veure figura 14). 

Per altra banda, més del 80% dels càmpings també disposen d’un servei d’animació turística i 

de piscina (veure figura 15), que en el 13% dels casos també és coberta. Altres serveis 

recurrents, i que en termes econòmics i laborals poden generar un impacte important dins i fora 

de l’establiment, són els restaurants i els supermercats. Aproximadament 7 de cada 10 càmpings 

ofereixen un servei de restaurant i també de supermercat. Un 67% dels càmpings disposen d’un 

servei per a les autocaravanes, quelcom bastant obvi si es té en compte que una part de la 

clientela es desplaça amb aquest mitjà de transport i que, per altra banda, és molt popular en 

d’altres països europeus. Prop més de la meitat dels càmpings també estan adaptats per a 

persones amb cadira de rodes. En canvi, un  nombre considerable d’establiments encara no 

disposaven de wifi segons dades de l’any 2018; i és que l’accés als diferents avenços en el món 

de les telecomunicacions continua essent un de les reivindicacions dels territoris de muntanya. 

Per últim, altres serveis relacionats amb les activitats lúdiques i esportives -sala de festes, sala 

de jocs, Zona esportiva, gimnàs, etc.- ja són oferts per un nombre més reduït d’establiments. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la Guia d’establiments de càmping de la Generalitat de Catalunya i 

Guia de Càmpings de Lleida. 
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Lleida en percentatges, 2018
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Figura 15. Piscina i mini-golf al càmping les Contioles d’Ainet de Cardós (La Vall de Cardós) 

 

Font: arxiu MCI., 2017. 

 

10. La vinculació del càmping amb el seu entorn, el patrimoni natural i les activitats de 

lleure i esportives a l’aire lliure com a referents 

En els darrers anys el sector turístic ha apostat per la creació de nous productes en els quals hi 

participin actors i ofertes de diferent naturalesa però amb un objectiu compartit: el de crear 

“destí turístic”. El territori esdevé la clau de volta de tot destí turístic i les sinèrgies que 

s’estableixen entre els diferents subsectors del sistema turístic han de contribuir a reforçar el 

sistema. En relació al subsector del càmping de la província de Lleida es veu clarament com hi 

ha una aposta clara per relacionar-lo amb les diferents marques territorials, representades 

principalment pels diferents Parcs Naturals i altres serralades emblemàtiques de la província; i 

també amb la pràctica d’activitats vinculades al turisme de neu i al turisme actiu. (veure taula 

10).  

D’acord amb la lògica de posar en valor els recursos patrimonials i promoure activitats que 

vagin més enllà de les activitats que s’ofereixen com a pròpies en cadascun dels establiments, el 

sector del càmping a través de la seva associació vincula els establiments amb la promoció 

d’espais i activitats que puguin interessar a la seva clientela. Si es fa un anàlisi més acurat en 

clau local, es pot comprovar com cadascun dels càmpings s’associa amb aquells espais i 

activitats que li són més properes i/o afins. Així doncs, mentre els càmpings de la Cerdanya i 

l’Alt Urgell s’aixopluguen sota la marca territorial del Parc natural del Cadí-Moixeró, els 

càmpings de la Noguera ho fan amb la serralada del Montsec i els del Pallars Sobirà amb el Parc 

Natural de l’Alt Pirineu. En el cas de l’Alta Ribagorça, el romànic de la Vall de Boí Patrimoni 

de la Humanitat esdevé un dels principals reclams turístics de la zona, també emprat pel sector 

del càmping de la comarca. 

Pel que fa a les activitats de neu i de turisme actiu, el senderisme, els esports d’aventura i 

l’esquí, amb una forta presència i arrelament a la zona, són les més promocionades a través de la 

Guia dels Càmpings de Lleida. La marca Càmping Bike&Run, amb un total de 16 càmpings 

adherits, o les Rutes-Cycling, que passen pels diferents càmpings de la província, són una 

mostra clara que des del sector del càmping s’aposta per promoure i potenciar activitats com el 

senderisme i el cicloturisme. A més, en cadascuna de les comarques els càmpings es vinculen a 

un tipus d’activitats diferents en funció de la seva proximitat geogràfica. Així doncs, mentre que 

al Pallars Sobirà els esports d’aventura, i en particular el ràfting, és un dels motors turístics de la 
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comarca i, per tant, els càmpings s’hi vinculen directa o indirectament, a la zona del Montsec el 

parapent és el rei de les activitats. Quelcom similar succeeix amb el turisme de neu, quan els 

càmpings de la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya i l’Alt Urgell ofereixen un servei 

d’allotjament en bungalows pels amants de la neu durant els mesos d’hivern. 

 

Taula 9. Relació de modalitats d’allotjament i de serveis en els càmpings de la província de Lleida, 2018 

 

Modalitats d’allotjament: 1. Zona d’acampada, 2. Mòbil-homes, 3. Bungalows, 4. Glàmping, 5. Altres allotjaments, 

6. Zona de caravanes. 
Serveis: 1. Establiment adaptat, 2. Admet animals, 3. Servei per autocaravanes, 4. Lloguer de bicicletes, 5. Cafeteria, 

6. Gimnàs, 7. Wifi, 8. Pàdel, 9. Piscina, 10. Piscina coberta, 11. Restaurant, 12. Supermercat. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Guia de Càmpings de Lleida. 
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Farga de Moles Frontera Park
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Montferrer Gran Sol

Pont de Bar, El Pont d'Ardaix

Fórnols Molí de Fórnols

Organyà Organyà

Barruera Boneta

Taüll Taüll

Pont de Suert, El Alta Ribagorça

BERGUEDÀ Gósol Cadí Vacances

Lles de Cerdanya El Cortal del Gral

Prullans La Cerdanya

Àger Vall d'Àger

Sant Llorenç de Montgai La Noguera

Solsona El Solsonès

Clariana de Cardener La Ribera

La Pobla de Segur Collegats

Senterada Senterada

Les Esglésies Sol i Fred

La Torre de Cabdella Vall Fosca

Talarn Gaset

Esterri d'Àneu Aigüestortes

La Guingueta d'Àneu Nou Camping

La Guingueta d'Àneu Vall d'Àneu

Espot La Mola

Espot La Torre

Espot Sol i Neu

Espot Solau

Espot Voraparc

Àreu Pica d'Estats

Alins Vall Ferrera

Tavascan Bordes de Graus

Lladorre Serra

Ainet de Cardós Les Contioles

Ribera de Cardós Del Cardós
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Modalitats d'allotjaments Serveis
Comarca Poble Càmping



22 
 

 

Taula 10. Vinculació dels càmpings de la província de Lleida amb el patrimoni, el turisme actiu i el 

turisme de neu, 2018 

 

Cultura: 1. Gastronomia, 2. Romànic de la Vall de Boí.  

Natura: 1. Parc Nacional d’Aigüestortes, 2. El congost de Mont-rebei, 3. Montsec-starlight, 4. Parc Natural del Cadí-

Moixeró, 5. Parc Natural de l’Alt Pirineu, 6. Val d’Aran. 
Turisme actiu: 1. Càmping Bike&Run, 2. Escalada, 3. Ràfting, 4. Parapent, 5. Rutes cicloturístiques. 

Turisme de neu: 1. Esquí a Boí-Taüll, 2. Esquí a l’Alt Urgell, 3. Esquí a la Cerdanya, 4. Port del Compte, 5. Esquí al 

Pallars, 6. Esquí a la Val d’Aran, 7. Bungalows&Snow.   

Font: elaboració pròpia a partir de la Guia de Càmpings de Lleida. 

 

11. El sistema de certificacions mediambientals i de qualitat en els càmpings 

Un dels indicadors per mesurar la qualitat i les bones pràctiques en matèria mediambiental i de 

sostenibilitat dels establiments turístics són els certificats o etiquetes de qualitat que atorguen 

diferents organismes i/o institucions. Des d’aquest punt de vista, i si ens guiem només per la 

presència de segells, els càmpings de la província de Lleida estarien poc o gens representats en 

l’obtenció d’aquest tipus d’acreditacions que garantissin les bones pràctiques ambientals. El 
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preu i altres costos derivats d’alguna d’aquestes etiquetes pot no incentivar-ne el seu ús. De tots 

els certificats i/o etiquetes existents actualment, tan sols 2 establiments de la província de Lleida 

disposaven l’any 2018 d’algun d’aquests segells. Concretament eren el Càmping Vall d’Àger, a 

la Noguera, que havia obtingut el certificat ISO 14001 de gestió ambiental, i el Càmping El 

Solsonès de Solsona, que estava adherit al sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental. 

En la resta de càmpings no constava que haguessin obtingut cap mena de certificació o distintiu 

de qualitat.  

Molt més recentment la província de Lleida ha obtingut la certificació de Biosphere Destination 

i la Diputació de Lleida, a través del seu Patronat de turisme, ha presentat la certificació 

Biosphere Sustainable Lifestyle (DSL), un dels certificats més reconeguts en l’àmbit de la 

sostenibilitat, i que es tracta d’una iniciativa gratuïta adreçades a les empreses i entitats 

turístiques de la província amb l’objectiu de consolidar la demarcació de Lleida com un destí 

turístic sostenible i vinculat amb els 17 ODS de les Nacions Unides. Aquest fet interpel.la 

directament al sector del càmping i és una gran aposta perquè els establiments obtinguin aquest 

certificat, reforçant així la seva imatge i garantint-ne les bones pràctiques en termes 

mediambientals.  

 

12. El preu en el sector del càmping 

Una dels trets diferencials i característics del càmping en relació a altres establiments 

convencionals d’allotjament és la qüestió tarifària. El càmping ha estat tradicionalment associat 

a una manera de fer turisme més barat i aquest fet pot haver implicat de manera errònia a 

vincular-lo amb una oferta de més baixa qualitat. Evidentment, dins del sector del càmping la 

qualitat del serveis és molt diversa, per altra banda tal i com passa també en els altres subsectors 

de l’allotjament, i hi ha ofertes per a tots els gustos i butxaques. Precisament, per contrarestar 

aquesta possible imatge de manca de qualitat, són els propis establiments els que posen tot 

l’èmfasi en mantenir, modernitzar i mostrar les seves instal·lacions i ofertes al públic en general. 

Taula 11. Mitjana de preus orientatius dels càmpings de la província de Lleida per comarques, 2018 

Comarca 
per persona 

adulta 

per infant de 

menys de 10 

anys 

per tenda 

col·lectiva 

per unitat 

d'acampada 
per vehicle 

Alt Urgell (*) 6,02 5,27 5,78 35 5,78 

Alta Ribagorça 5,25 4,82 5,42 12,93 5,42 

Cerdanya (**) 6,5 6,25 9 34 6 

Noguera 5,9 5 5,9 13,05 6 

Pallars Jussà 5,58 5,24 5,53 11,1 5,53 

Pallars Sobirà 5,75 5,38 5,72 13,5 5,72 

Solsonès 5,86 5,03 5,86 16 5,86 

Val d'Aran 6,2 5,63 6,17 14,15 6,2 

LLEIDA 5,82 5,34 5,92 16,69 5,92 

(*) El municipi de Gósol s’inclou dins la comarca de l’Alt Urgell. 

(**) S’inclouen només els municipis de la província de Lleida. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Guia d’establiments de càmping de la Generalitat de Catalunya. 

 

Pel que fa als preus, l’any 2018 la mitjana de preus per persona adulta en els càmpings de la 

demarcació de Lleida era de 5,82 € i per infant menor de 10 anys de 5,34 € (veure taula 11). 

Entre establiments el preu oscil·lava des dels 5 € fins als 7 €. El preu per unitat d’acampada 

oscil·lava entre els 11 € i 15 €, si bé en alguns càmpings de la província aquesta tarifa s’enfilava 

fins als 30 €. A escala comarcal s’aprecia com en aquelles comarques que tradicionalment han 

estat receptores d’un turisme de més alt nivell adquisitiu -Val d’Aran i Cerdanya-, el preu del 
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càmping era lleugerament superior a la mitjana, mentre que en d’altres comarques, sobretot en 

aquelles on predominen els càmpings de tercera categoria  -Alta Ribagorça- el preu mitjà de les 

diferents tarifes era inferior a la mitjana.    

 

13. El personal ocupat en els càmpings 

Els establiments d’allotjament turístic, principalment els hotels i els càmpings, més enllà 

d’acollir un important volum de pernoctacions al llarg de l’any, també generen uns impactes 

directes en termes laborals i en territoris de muntanya on les ofertes de treball són més aviat 

escasses suposen una finestra d’oportunitats. Pel que fa als càmpings de la província de Lleida, 

la mitjana de persones ocupades per establiment oscil·lava entre les 3 i 5 persones depenent del 

mes l’any 2018 (veure figura 16). En temporada alta -mesos de juliol i agost- la mitjana de 

persones ocupades per establiment era de 5 persones, una xifra situada només un xic per sota de 

la dels establiments hotelers. Durant el mes d’agost de l’any 2017 un total de 300 persones 

estaven ocupades en el sector del càmping, essent el període de l’any amb uns nivells més alts 

d’ocupació dels establiments. Durant la resta de l’any el nombre total de persones ocupades es 

redueix considerablement ja que l’activitat en els establiments de càmping també decau molt. 

Un descens que també es trasllada en el nombre mitjà de persones que treballen en aquells 

establiments que resten oberts -entre les 3 i 4 persones per establiment-. El desembre i gener són 

els mesos de l’any on hi ha menys persones ocupades -63 l’any 2018-. En aquest sentit, el sector 

hoteler és menys estacional que el del càmping i el nombre total de persones ocupades es manté 

més o menys estable al llarg de l’any. 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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LA DEMANDA EN ESTABLIMENTS DE CÀMPING 

 

14. Evolució de la demanda, la recuperació del mercat turístic després del període de crisi 

econòmica 

En relació a l’evolució de la demanda, les xifres de viatgers i pernoctacions en establiments de 

càmping a la província de Lleida al llarg dels darrers 15 anys mostren un comportament bastant 

estable, amb lleus oscil·lacions i sense canvis sobtats de tendència. Com ha passat en la resta 

dels establiments d’allotjament, les dades reflecteixen els efectes de la crisi econòmica del deute 

sobre el sector, amb un descens pel que fa al nombre total de viatgers i de pernoctacions a partir 

de l’any 2008, que es manté en uns nivells més baixos de viatgers i pernoctacions fins l’any 

2014, per tornar a remuntar de nou a partir de llavors. Així doncs, a partir de l’any 2014-2015 

s’observa un increment de la demanda, fins a assolir uns nivells semblants als que hi havia just 

abans de la crisi econòmica: 186.952 viatgers i 654.685 pernoctacions durant l’any 2017 (veure 

figures 17 i 18). En el cas de les pernoctacions, la recuperació en els darrers anys ha estat més 

marcada i marca una tendència a l’alça més acusada a partir de l’any 2015. Tenint en compte 

que es manté l’oferta d’allotjament i varien molt poc el nombre total de places, tot increment o 

descens que hi pugui haver en la demanda es tradueix directament en un major o menor grau 

d’ocupació dels establiments o bé que aquests romanen més dies oberts. Per zones de 

procedència, la majoria de viatgers són d’origen espanyol i el turisme estranger tan sols 

representa el 14% del total de viatgers. Un percentatge que no ha variat pas massa al llarg dels 

anys i que es manté estable. Aquestes dades en quant a lloc d’origen dels viatgers, enllaça amb 

la tònica general dels Pirineus, on hi predomina el client de proximitat. 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Respecte a l’evolució de l’estada mitjana dels viatgers, s’observa com hi ha hagut una tendència 

a l’alça des de principis dels anys 2000. Dels 3,1 dies de mitjana l’any 2003 es passa als 3,5 dies 

l’any 2017. Una evolució que no és lineal i que presenta fluctuacions interanuals. La més 

destacada de totes elles és la de l’any 2011, en que hi ha un repunt de 3,7 dies d’estada mitjana 

(veure figura 19). Durant la resta del període analitzat, les estades acostumen a moure’s dins 

d’una forquilla que va dels 3 als 3,5 dies de mitjana. D’altra banda, la llargada de l’estada també 

varia en funció de l’origen del viatger. Així, l’estada mitjana dels viatgers espanyols és de 3,3 

dies mentre que l’estada mitjana dels viatgers estrangers és de 2,8 dies. El fet que els viatgers 

estrangers facin una estada menys llarga en un mateix càmping pot ser degut, entre altres 

causes, al fet de que es tracta d’un viatger més itinerant o en una ruta.  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Per finalitzar aquest apartat, esmentar que malgrat s’hagi recuperat i inclús incrementat la 

demanda en els darrers anys i l’estada mitjana també hagi augmentat en termes globals, el grau 

d’ocupació anual de les parcel·les dels càmpings de la província de Lleida es manté estable. Des 

de l’any 2008 el grau d’ocupació es situa per sota del 40% i no ha superat aquest llindar des de 

llavors. En els darrers anys el grau d’ocupació oscil.la al voltant del 37-38% i resta lluny 

d’aquell històric 44% assolit l’any 2006. Si es compara el grau d’ocupació de les parcel·les dels 

càmpings de la província de Lleida amb el del conjunt de Catalunya, s’aprecia com en els 

darrers 10 anys la província de Lleida es troba per sota de la mitjana catalana. Una diferència 

que s’ha anat incrementant durant els darrers anys (veure figura 20). Tot semblaria indicar 

doncs, que la recuperació del sector del càmping després dels anys més durs de la crisi 

econòmica ha estat més ràpida i consolidada a la resta de Catalunya que no pas a la demarcació 

de Lleida. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

15. Origen de la demanda, el predomini del viatger català 

En quant al lloc d’origen dels viatgers en càmpings (veure taula 12) cal destacar d’entrada dos 

comportaments diferenciats a Catalunya. Per una banda, en el conjunt de Catalunya i degut al 

pes que tenen –tant en nombre de places com de viatgers i pernoctacions- els càmpings de la 

costa, el turisme estranger representava un 36,8% dels viatgers i un 53,5% de les pernoctacions. 

Aquests percentatges canvien radicalment a la província de Lleida i el turisme estranger 

representava tan sols el 14% dels viatgers i el 12,4% de les pernoctacions l’any 2017.  D’altra 

banda, mentre que en els càmpings de costa l’estada mitjana dels viatgers superava els 5 dies, a 

la província de Lleida aquesta estada s’escurçava fins els 3 dies i mig.  

La demanda potencial o captiva del càmping és gran a Europa ja que en molts països hi ha una 

llarga tradició. En el cas de Catalunya, França, Alemanya i els Països Baixos són els principals 

llocs d’origen dels campistes, un fet vàlid també pels càmpings de la província de Lleida, amb 

un 31,6% de francesos, un 21,1% de neerlandesos i un 16,2% d’alemanys l’any 2017. Un tipus 

de turista, que en determinades zones del Pirineu sí que gaudeix d’una elevada presència a 

l’estiu –càmpings de l’Alt Pirineu i propers al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici-: es calcula que en els càmpings d’Espot aproximadament un 60% de la seva clientela 

és d’origen estranger. En relació al turisme intern, la majoria dels viatgers són d’origen català; i 

en aquesta ocasió la tendència és similar, tant en els càmpings de la costa com en els de 
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muntanya. Pel conjunt de Catalunya el turista procedent de la resta d’Espanya representava tan 

sols el 5,8% dels viatgers el 2017; i és que a la resta de l’Estat la pràctica del càmping no és tan 

popular com a Catalunya o a la resta d’Europa. No obstant això, en la darrera dècada hi ha hagut 

un increment notable de turistes espanyols, passant de les 374.000 pernoctacions l’any 2005 a 

les prop de 996.000 l’any 2017. Aquesta tendència pel conjunt de Catalunya també seria vàlida 

per a la demarcació de Lleida. Es pot concloure doncs que a les comarques de Lleida la clientela 

dels càmpings és majoritàriament catalana, al voltant del 75% dels seus usuaris. 

Taula 12. Evolució de l’origen dels viatgers i les pernoctacions (en milers i en %) en establiments de 

càmping a Catalunya (2005-2017) 

CATALUNYA 
2005 2009 2013 2017 

nº % nº % nº % nº % 

Viatgers 

Catalans 1450,7 57,25 1393,3 56,80 1429,9 57,23 1870,7 57,38 

Resta d'espanyols 125,6 4,96 123,1 5,02 131,2 5,25 189,6 5,81 

Estrangers 957,4 37,79 936,6 38,18 937,3 37,52 1200,3 36,81 

Total 2533,8 100 2453,1 100 2498,4 100 3260,6 100 

Pernoctacions 

Catalans 5962,3 44,23 5906,5 44,33 5769,2 39,80 6853,8 40,59 

Resta d'espanyols 373,9 2,77 423,0 3,18 663,8 4,58 995,8 5,89 

Estrangers 7146,0 53,00 6993,1 52,49 8061,1 55,62 9038,8 53,52 

Total 13481,1 100 13322,5 100 14494,2 100 16888,4 100 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

16. Distribució anual de la demanda, l’existència d’una marcada estacionalitat 

Respecte a la distribució temporal de la demanda, el sector del càmping manté una forta 

component estacional tot i que no depengui de l’existència d’un únic recurs per a la seva 

pràctica, com sí succeeix amb el turisme de neu. D’entrada, cal apuntar que alguns dels 

establiments no obren durant tot l’any i a la tardor i l’hivern romanen tancats. Es calcula que 

durant els mesos d’hivern només 1/3 part dels establiments de càmping resten oberts (veure 

figura 21). Per tant, no és d’estranyar que des d’octubre fins a març el nombre total de viatgers i 

de pernoctacions pel conjunt de la província de Lleida baixi bruscament. Per altra banda, una 

vegada més cal insistir que tant el calendari laboral, com sobretot el calendari escolar, marquen 

el període de vacances de la població, concentrades en aquests casos durant els mesos de juliol i 

agost i també per Setmana Santa. Així doncs, durant l’any 2017 l’agost fou el període amb un 

nombre més alt de viatgers i de pernoctacions, prop de 50.000 viatgers i 240.000 pernoctacions 

(veure figures 22 i 23). El mes d’agost va concentrar el 36,6% del total de pernoctacions anuals 

i juntament amb el mes de juliol varen sobrepassar àmpliament el 50%. Durant la resta de l’any, 

el nombre de viatgers i especialment el de les pernoctacions baixa notablement, amb un petit 

repunt durant les vacances de Setmana Santa. Tenint en compte que la majoria de càmpings es 

situen en comarques pirinenques i que l’estratègia d’una part d’ells és vincular-se al turisme de 

neu, durant els mesos hivernals perdura un mínim d’activitat i de clientela, tot i que en termes 

absoluts aquesta és molt més baixa. En resum, ens trobem davant d’una modalitat d’allotjament 

que es desenvolupa molt a l’aire lliure i que, per tant, està molt condicionada pels diferents 

elements climàtics -temperatura, vent i precipitació-. Per tal de minimitzar aquesta dependència 

i poder allargar el període d’obertura, la construcció d’albergs fixes i semi-fixes és una solució. 

És per això, que una de les reivindicacions dels càmpings de muntanya, ateses les condicions 

climàtiques de la zona, és poder ampliar l’oferta de bungalows i així poder acollir clients fora de 

la temporada d’estiu. 
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Figura 21. Distribució mensual del número de càmpings i places obertes a la província de Lleida, 2017 

  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

D’altra banda, s’observen diferències notables en relació l’estada mitjana dels viatgers en funció 

del lloc d’origen i l’època de l’any. Com ja s’ha comentat anteriorment, mentre que l’estada 

mitjana anual dels viatgers d’origen espanyol és de 3,6 dies per l’any 2017 i la dels viatgers 

d’origen estranger és de 3,1, aquesta diferència entre els dos perfils de viatgers s’incrementa 

durant els mesos d’estiu fins al punt que el viatger espanyol allarga la seva estada fins a superar 

els 5 dies de mitjana mentre que el viatger estranger la manté en 3 (veure figura 24). Per contra, 

durant els mesos d’hivern l’estada mitjana dels clients estrangers és superior a la dels clients 

espanyols malgrat que en termes absoluts el nombre total de viatgers estrangers sigui baix. El 

comportament diferenciat de la durada d’estada en funció del lloc d’origen del viatger és molt 

indicatiu de com organitza i planifica el viatge un i altre client. Així doncs, mentre el client 

català i espanyol acostuma a passar les seves vacances en un mateix establiment d’acampada, el 

visitant estranger acostuma a ser més itinerant, organitza el seu viatge en ruta i molt sovint fa 

servir els espais reservats a les autocaravanes. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Finalment, si en la distribució mensual dels viatgers i les pernoctacions s’observa una marcada 

estacionalitat, quan s’analitza el grau d’ocupació per parcel.la aquestes diferències disminueixen 

considerablement atès que l’indicador es calcula sobre l’oferta que resta oberta. Durant l’any 

2017, el grau d’ocupació mensual per parcel.la dels càmpings de Lleida oscil·lava entre el 30% i 

el 50% (veure figura 25). Els mesos amb un grau d’ocupació mitjà més baix eren el maig i juny. 

Com ja s’ha esmentat abans, l’oferta de càmpings oberts ja és més alt durant la primavera –

alguns obren a partir de Setmana Santa-, però el grau d’afluència turística es manté encara baix. 

Per contra, durant els mesos d’hivern hi ha un repunt de l’ocupació a nivell provincial degut a 

que l’oferta de places és molt més reduïda i, per tant, en termes percentuals puja el grau 

d’ocupació. Aquest 40% d’ocupació hivernal està relacionat principalment amb la pràctica de 

l’esquí. Per últim, l’època estival, i sobretot durant el mes d’agost, el percentatge d’ocupació per 

parcel.la es situa pràcticament a la ratlla del 50%. En cap cas es tracta d’un valor excessivament 

elevat el què significa que en temporada alta hi ha establiments que no assoleixen la plena 

ocupació. Per altra banda, la diferència entre el grau d’ocupació general i el grau d’ocupació en 

cap de setmana és molt petita, si bé durant els mesos de maig, juny i juliol el grau d’ocupació en 

cap de setmana es situa entre 2 i 4 punts percentuals per sobre. En aquest sentit, mentre que en 

els establiments hotelers i de turisme rural és molt freqüent realitzar estades de curta durada 

durant els caps de setmana, en el cas dels càmpings aquest tipus de comportament no es tan 

evident. 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

17. Anàlisi de la demanda per marques turístiques: Terres de Lleida, Pirineus i Val d’Aran 

En aquest apartat es pretén tractar les dades sobre la demanda en establiments de càmping a la 

província de Lleida per marques turístiques per mirar de detectar algunes diferències a escala 

comarcal. La demarcació de Lleida està distribuïda en tres marques turístiques diferenciades: 

Terres de Lleida, Pirineus i Val d’Aran. Abans d’entrar a analitzar la demanda per marques, cal 

recordar una vegada més que l’any 2017 tota la demarcació de Lleida va aplegar només el 

13,2% dels viatgers i el 8% de les pernoctacions de tot Catalunya.  

La distribució de l’oferta de càmpings a la província de Lleida, emplaçada quasi tota ella dins la 

marca turística Pirineus2, estableix clarament una diferència en relació a les altres dues marques 

                                                             
2 La marca turística Pirineus engloba altres comarques catalanes que no són de la demarcació de Lleida –

Berguedà, Ripollès, Garrotxa i Cerdanya gironina- i que no s’han tingut en compte en aquest informe. 
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turístiques i, per tant, en condiciona totes les dades. Els càmpings de la marca Pirineus -

comarques de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Solsonès- 

varen rebre l’any 2017 el 83% dels viatgers i el 79% de les pernoctacions del conjunt de la 

província -154.352 viatgers i 519.785 pernoctacions- (veure figures 26 i 27). A Terres de 

Lleida, en aquest cas representada pels càmpings de la Noguera, les xifres varen ser molt 

inferiors, però tot i així i degut a l’elevada freqüentació i capacitat d’acollida d’alguns dels 

càmpings de la zona del Montsec, el volum de turistes en xifres absolutes fou similar al de la 

Val d’Aran. 

En relació a l’evolució de la demanda per marques turístiques entre els anys 2005 i 2017, en 

primer lloc, s’observen creixements de diferent signe -positiu o negatiu- en funció de la marca. 

Així, mentre que a les comarques que pertanyen a la marca Pirineus el nombre total de viatgers 

entre els anys 2005 i 2017 s’ha mantingut estable o fins i tot ha baixat molt lleugerament (-

3,6%), a Terres de Lleida el nombre de viatgers s’ha quasi triplicat, passant dels 5.800 viatgers 

l’any 2005 als 16.900 viatgers l’any 2017 (veure taula 13). Finalment, a Val d’Aran el 

creixement de viatgers ha estat més moderat que el de Terres de Lleida (un 31,9%). Respecte les 

pernoctacions, el creixement ha estat més alt, tant pel conjunt de la demarcació com en les seves 

respectives marques turístiques, llevat de Val d’Aran. Per exemple, a Terres de Lleida han 

augmentat considerablement el nombre total de pernoctacions des del 2005 i a Pirineus, malgrat 

s’hagi mantingut el nombre de viatgers, també han augmentat les pernoctacions en un 14,7%. 

Pel que fa a Val d’Aran la tendència ha estat inversa i percentualment l’increment del nombre de 

viatgers ha estat superior al de les pernoctacions. En definitiva, les dades ens mostren que els 

càmpings de muntanya de la província de Lleida mantenen uns nivells d’afluència turística 

relativament estable i amb lleus increments. 

Taula 13. Comparativa dels viatgers i les pernoctacions (milers) en establiments de càmping a la 

província de Lleida per marques turístiques entre l’any 2005 i l’any 2017 

Marques 

turístiques 

2005 2017 Creixement (%) 

Viatgers Pernoctacions Viatgers Pernoctacions Viatgers Pernoctacions 

Pirineus 160,2 479,6 154,4 550 -3,6 14,7 

Terres de Lleida 5,8 14,6 16,9 72,1 191,4 393,8 

Val d'Aran 11,9 53,2 15,7 62,8 31,9 18,0 

Lleida 177,9 547,4 187 684,9 5,1 25,1 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
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Respecte a l’evolució anual dels viatgers i les pernoctacions per marques turístiques, es pot 

observar, al igual que amb les xifres del conjunt de la província, com el context econòmic marca 

les fluctuacions de la demanda i la seva tendència. Així doncs, els valors més baixos pel que fa 

al nombre total anual de viatgers i pernoctacions coincideixen amb els anys de la crisi 

econòmica, des del 2008 fins el 2014 que es quan s’inverteix la tendència i comença a créixer de 

nou la demanda en totes les zones (veure figures 28 i 29). Per marques turístiques les 

fluctuacions i tendències són semblants si bé s’observen dos pics mínims de visitants pel que fa 

la marca Pirineus durant els anys 2010 i 2014. En el cas de Val d’Aran també hi ha una forta 

davallada l’any 2013 degut als forts aiguats d’aquell mateix any a la zona i que varen afectar de 

ple als càmpings de la comarca pel desbordament de la Garona. 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
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Per altra banda, el manteniment de la demanda sense grans fluctuacions es tradueix també en 

uns graus d’ocupació que es van mantenint més o menys constants al llarg dels anys (veure 

figura 30). Una vegada més, els càmpings de Terres de Lleida, tot i ser una mostra molt petita 

de només 3 càmpings, són els que presenten un major grau d’ocupació, que és superior al de la 

mitjana catalana (entre el 50% i el 60%). En canvi, a la banda baixa hi ha els càmpings de la 

marca Val d’Aran, que són els que presenten un menor grau d’ocupació (al voltant d’un 15% 

anual). En aquest punt però, cal fer un aclariment: a l’Aran hi ha més unitats d’acampada i els 

càmpings romanen més dies oberts l’any i, en conseqüència, encara que el nombre total de 

viatgers i pernoctacions sigui semblant o un xic superior a Terres de Lleida, el grau d’ocupació 

sempre serà més baix. Per últim, la resta d’establiments emmarcats sota la marca turística 

Pirineus els percentatges d’ocupació resten per sobre de la mitjana catalana des del 2005, tret 

del darrer any. En aquest cas, durant els darrers anys s’han anat reduint les diferències fins a 

tenir uns percentatges igualats amb els de la mitjana catalana (44% anual d’ocupació). En 

resum, malgrat hagi crescut el nombre total de pernoctacions durant els darrers anys, aquest 

increment no s’ha traduït ni en un augment del nombre de viatgers ni tampoc en un increment 

del grau d’ocupació. Per tant, tot sembla indicar que la relativa bonança econòmica i el fort 

augment que va experimentar el turisme a Catalunya just abans de l’arribada de la Covid-19, en 

el cas del Pirineu de Lleida aquest increment va ser més esmorteït. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

18. L’impost sobre les estades en establiments de càmping, un bon indicador 
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molt potent i que, per tant, tenen un volum de recaptació molt superior, especialment durant la 

temporada d’hivern. 

Taula 14. Impost total recaptat (€) en el sector del càmping i en total entre el 2n semestre de 2012 i el 1r 

semestre de 2018 

Comarca Càmping Total 
% del càmping 

sobre el total 

Alt Urgell 50.566,07 430.070,01 11,8 

Alta Ribagorça 37.367,55 317.513,18 11,8 

Cerdanya 111.605,44 1.024.804,77 10,9 

Noguera 53.983,09 175.648,58 30,7 

Pallars Jussà 32.058,45 215.211,78 14,9 

Pallars Sobirà 212.344,47 750.152,78 28,3 

Solsonès 52.544,28 234.300,78 22,4 

Val d'Aran 94.252,31 2.643.107,72 3,6 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya. 

La quantia recaptada d’aquest impost ens aproxima a la dimensió real de les estades turístiques -

nombre de pernoctacions- en cadascuna de les categories d’establiments -hotels, càmpings, 

turisme rural, HUT, etc.- i per a cada municipi i comarca. Es tracta doncs d’una dada que 

permet avaluar de manera indirecta la freqüentació i la intensitat de la demanda. Així doncs, 

segons l’import total recaptat en establiments de càmping en els dos darrers semestres -2n 

semestre 2017 i 1r semestre 2018-, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran varen liderar la recaptació 

del 1r semestre 2018 (veure figura 31). Si extrapolem les dades monetàries al nombre total 

d’estades, els càmpings de les comarques del Pallars Sobirà i la Val d’Aran serien els que 

enregistrarien un volum total major de pernoctacions. En d’altres comarques com la Cerdanya i 

la Noguera la recaptació del 1r semestre 2018 es situà en uns 10.000 €  En canvi, durant el 2n 

semestre de l’any 2017, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Solsonès i l’Aran foren les comarques 

que varen obtenir una major recaptació, el què podria significar que durant els mesos d’hivern 

d’aquell mateix any els càmpings d’aquestes quatre comarques rebessin més visitants que no 

pas els de la resta. 

 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya.  
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19. Associacionisme i promoció del càmping 

A diferència d’altres modalitats, com per exemple el turisme rural en que hi ha una forta 

fragmentació de l’associacionisme -una associació per a cada comarca-, en el cas del sector del 

càmping existeix una única associació d’àmbit provincial: l’Associació Càmpings de Lleida, 

que va néixer l’any 1978 i actualment aplega 48 càmpings de la demarcació, 8 de cada 10 

establiments de la província. Com qualsevol associació d’establiments turístics, els seus 

principals objectius són, en aquest cas, potenciar i promoure el sector del càmping i fer que 

aquesta modalitat s’associï amb uns serveis de qualitat i sostenibles i amb uns recursos 

patrimonials de caire natural i cultural presents a la província. Una de les tasques de l’associació 

és promoure els establiments associats amb l’edició d’una guia.  

Taula 15. Relació de càmpings adherits a Bike&Run. Bungalows&Snow i Campings&Aventura a la 

província de Lleida, 2018 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’associació Càmpings de Lleida. 

Comarca Càmping Poble Bike&Run
Bungalows

&Snow

Càmpings

&Aventura

Gran Sol Montferrer X X

Frontera Park La Farga de Moles X

Pont d'Ardaix El Pont de Bar X

Organyà Organyà X

Alta Ribagorça El Pont de Suert X X

Boneta Barruera X X

Taüll Taüll X

BERGUEDÀ Cadí Vacances Gósol X X

CERDANYA La Cerdanya Prullans X X

La Noguera Sant Llorenç de Montgai X

Vall d'Àger Àger X

Collegats La Pobla de Segur X

Sol i Fred Les Esglésies X

Voraparc Espot X X

La Mola Espot X X

La Torre Espot X X

Sol i Neu Espot X

Solau Espot X

Nou Càmping La Guingueta d'Àneu X X X

Vall d'Àneu La Guingueta d'Àneu X

Aigüestortes Esterri d'Àneu X X X

La Borda del Pubill Ribera de Cardós X X

Aigües Braves Llavorsí X X

Riberies Llavorsí X

Noguera Pallaresa Sort X

L'Orri del pallars Montardit de Baix X X

Borda de Farreró Ribera de Montardit X

El Solsonès Solsona X X

La Ribera Clariana de Cardener X

Verneda Pont d'Arròs X X X

Bedura Park Era Bordeta X X X

Forcanada Era Bordeta X X

Prado Verde Era Bordeta X X

Era Yerla d'Arties Arties X X

Espalias Bossòst X X

SOLSONÈS

VAL D'ARAN

ALT URGELL

ALTA RIBAGORÇA

NOGUERA

PALLARS JUSSÀ

PALLARS SOBIRÀ
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D’altra banda, i com ja s’ha comentat en vàries ocasions, amb l’objectiu de vincular els 

establiments d’acampada amb la pràctica de certes activitats amb auge, com són el senderisme i 

el cicloturisme, existeix la marca Càmpings Bike&Run que pretén oferir una oferta 

d’establiments de càmping als clients que practiquen el senderisme i el cicloturisme. En total hi 

participen 16 establiments escampats arreu de la província (veure taula 15), els quals ofereixen 

tot un reguitzell de rutes per fer a peu o en bicicleta en zones properes al càmping. Una altra de 

les activitats molt arrelades a la zona i amb una gran demanda és la pràctica del ràfting. Sota 

l’etiqueta Càmpings&Aventura la majoria dels càmpings del Pallars Sobirà i la Val d’Aran hi 

són presents. Finalment, el concepte Bungalows&Snow vol rellançar el càmping com una 

alternativa a l’allotjament més convencional durant la temporada d’hivern. La campanya busca 

captar una part de la clientela que practica l’esquí. En aquest sentit hi ha un total de 21 

establiments adherits de totes les comarques pirinenques amb estacions d’esquí. La darrera de 

les apostes passa per la sostenibilitat, impulsada per la recent certificació dels Pirineus i les 

Terres de Lleida com a destins Biosphere.  
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SÍNTESI I REPTES DE FUTUR 

 

Taula 17. Punts forts i punts febles del càmping a la província de Lleida 

Territori 

Punts forts Punts febles 

- Condicions ambientals de confort tèrmic en 

comarques d’alta muntanya durant el període 

estival.  

- Patrimoni natural i cultural d’alt valor ecològic i 

paisatgístic -Parcs Nacionals i Naturals, Espais 

d’Interès Natural i Béns Culturals d’Interès 

Nacional-. 

- Gran diversitat de recursos -neu, aigua, relleu, 

boscos, estrelles, etc.- aptes per a la pràctica de 

diferents activitats a l’aire lliure.   

- Bona i fàcil accessibilitat per carretera. 

- Presència de comerç local de qualitat. 

- Imatge turística consolidada de la marca 

“Pirineus”. 

- Localització dels establiments a la vora de la llera 

del riu, essent una zona alta o molt alta de risc 

d’inundació. 

- Condicions climàtiques desfavorables per a la 

pràctica de l’acampada a l’aire lliure a l’Alt 

Pirineu fora del període estival. 

- Manca d’oferta de càmping en comarques de la 

plana de Lleida. 

- Condicions tèrmiques desfavorables a la plana de 

Lleida per a la pràctica de certes activitats a l’aire 

lliure durant el període estival i hivernal.  

- Desenvolupament turístic molt asimètric entre la 

plana i la muntanya a la província de Lleida. 

Oferta 

Punts forts Punts febles 

- Experiència i professionalitat del sector, amb un 

elevat nivell de permanència en el temps dels 

establiments. 

- Dimensions més aviat reduïdes dels establiments, 

que contribueixen a crear un ambient familiar i 

integrat amb l’entorn. 

- Elevat grau de diversificació de les diferents 

modalitats d’allotjament: zona d’acampada, 

bungalows i mòbil-homes.  

- Valoració mitjana bona o molt bona de les 

instal·lacions i serveis per part dels clients. 

- Vinculació del càmping amb altres modalitats 

turístiques importants de la zona: turisme actiu, 

turisme de neu, turisme de naturalesa i turisme 

cultural. 

- Integració de l’oferta de càmpings en diferents 

rutes de senderisme i cicloturisme. 

- Oferta accessible a un públic molt ampli i de 

caire familiar. 

- Generació de llocs de treball, sobretot durant els 

mesos d’estiu.    

- Vinculació del sector del càmping amb el turisme 

sostenible –nou segell Biosphere-.  

- Estancament de l’oferta de càmping en els 

darrers quinze anys. 

- Manca d’agilitat administrativa en tramitacions 

de tipus urbanístic i de gestió de riscos (plans 

especials).  

- Obertura temporal dels establiments. 

- Escassa presència de càmpings de primera 

categoria. 

- Prestacions i serveis desiguals entre càmpings tot 

i ser de la mateixa categoria.  

- Absència d’altres distintius i certificats 

mediambientals i de qualitat. 

- Poca presència de sub-modalitats d’allotjament 

com, per exemple, el glàmping. 

- Manca d’espais per a autocaravanes dins dels 

càmpings. 

- Proliferació de nous espais per a autocaravanes, 

al voral dels vials i en nuclis de població, fora dels 

recintes d’acampada. 

- Falta d’estratègies en la creació i incorporació de 

l’oferta de càmpings dins d’altres productes 

turístics de base territorial. 

Demanda 

Punts forts Punts febles 

- Encaix i adaptació de l’oferta a les noves 

preferències i actituds de la demanda relacionades 

amb el turisme actiu i de naturalesa. 

- Gran posada en valor d’espais turístics no 

massificats i en contacte directa amb la natura. 

- Demanda elevada del mercat intern català, 

consolidat i amb experiència. 

- Augment de l’estada mitjana i de les 

pernoctacions en els darrers anys. 

- Nombre total de pernoctacions durant el mes 

d’agost superior a la dels establiments hotelers en 

- Excessiva dependència del mercat turístic intern i 

de proximitat (català). 

- Poca presència de turisme estranger en algunes 

zones tot i el seu alt potencial. 

- Marcada estacionalitat de la demanda. 

- Baix volum de viatgers i pernoctacions durant els 

mesos d’hivern malgrat el turisme de neu. 

- Manca de càmpings de 1a categoria que puguin 

atreure a una demanda de major poder adquisitiu. 

- Cert estancament pel que fa al nombre de 

viatgers i al grau d’ocupació dels establiments de 
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comarques de muntanya. 

- Alt grau de fidelització de la clientela. 

- Certa resiliència del sector –turisme en espais 

rurals i naturals- davant crisis globals de caire 

econòmic-sanitari. 

càmping de la província de Lleida en comparació 

amb la resta de Catalunya. 

- Notable increment dels viatgers en autocaravana 

desvinculats de la pràctica de l’acampada.  

 

Promoció - Comercialització 

Punts forts Punts febles 

- Imatge consolidada dels establiments associats al 

càmping d’interior i de muntanya.  

- Accions que mostren una imatge renovada i 

modernitzada del sector, posant èmfasi en les 

instal·lacions, els serveis i la sostenibilitat.  

- Existència d’una associació a nivell provincial 

que agrupa al 80% dels establiments. 

- Promoció del territori i el seu patrimoni i 

estratègies d’integració del sector amb altres 

ofertes i activitats a través d’un sistema 

d’etiquetes. 

- Accentuació de la imatge turística dicotòmica de 

la província de Lleida: Pirineus destinació turística 

versus plana de Lleida zona de pas. 

- Imatge poc segmentada del sector del càmping de 

cara a capar un perfil de públic més específic i 

individualitzat.  

- Predomini d’establiments d’una mateixa 

categoria que no contribueix a diferenciar bé el 

producte. La nova classificació per estrelles pot 

contribuir a identificar millor la imatge dels 

establiments i a homologar-los amb la dels 

establiments hotelers. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Figura 32. Síntesi de paràmetres relacionats amb el sector del càmping a la província de Lleida 

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula 18. Alguns dels reptes de futur del càmping a la província de Lleida 

 

 Possibilitat de crear nova oferta de càmping, establiments de petites dimensions, en 

zones rurals-naturals de les comarques del Pla de Lleida. Les zones més elevades de la 

Segarra, l’Urgell o les Garrigues, limítrofes amb la província de Tarragona -sud de la 

vall del riu Corb, serra de la Llena, serra del Tallat o els Comalats- podrien acollir 

algun establiment d’aquestes característiques -petit càmping rural-.  
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 Atès que hi ha molts pocs establiments de càmping de primera categoria i la majoria 

d’ells són de segona i tercera categoria, cal fer molt d’èmfasi amb les instal·lacions i 

els serveis dels establiments per vincular-los amb una oferta de qualitat. La nova 

classificació per estrelles pot contribuir a identificar millor els establiments en termes 

de qualitat i a homologar-los amb la dels establiments hotelers 

 

 Posar en valor aquells elements que estan en alça actualment i que de manera singular 

ofereixen els càmpings de la província de Lleida: mida i tracte familiar, entorn natural 

d’alt interès paisatgístic i mediambiental i gran diversitat d’ofertes turístiques al seu 

voltant. 

 

 Mantenir i incrementar el vincle dels càmpings amb la resta d’activitats i productes 

turístics del territori, molt especialment els relacionats amb el turisme actiu, 

l’ecoturisme i el turisme cultural: senderisme, esports d’aventura, cicloturisme, 

gastronomia, turisme astronòmic i turisme cultural. 

 

 Apostar per la sostenibilitat i per la vinculació del sector del càmpings als objectius de 

desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides -Agenda 2030-. En aquest 

sentit, la recent obtenció del certificat Biosphere com a destinació turística pot suposar 

un gran repte i salt endavant per al sector i el territori en el seu conjunt. Aquest fet 

hauria d’afavorir la implementació de bones pràctiques en matèria ambiental en el 

conjunt dels establiments i de retruc milloraria la seva imatge. D’altra banda, la 

participació en programes de mitigació i adaptació al canvi climàtic hauria de ser una 

altra de les línies prioritàries d’actuació. 

 

 Potenciar la presència del turisme estranger, de la resta d’Estat, i també del turisme 

sènior, de cara a desestacionalitzar el sector i millorar el grau d’ocupació dels 

càmpings. La proximitat amb la resta d’Europa i la imatge turística consolidada dels 

Pirineus han de servir de reclam per captar un major nombre de clients d’aquestes dues 

procedències. Per altra banda, el turisme sènior representa un altre nínxol de mercat 

important al que es pot adreçar el sector del càmping. 

 

 Cal reforçar i millorar la prevenció i la gestió del risc, amb uns bons mecanismes de 

vigilància i coordinació davant els episodis de pluges intenses atès que un nombre 

important de càmpings es troben en zones inundables. Els plans de prevenció han 

d’estar actualitzats i disposar de totes les mesures de protecció necessàries per tal de 

garantir la seguretat de les persones. En aquest sentit, el projecte pilot redactat per 

l’associació de càmpings pel que fa al sistema d’alertes primerenques d’inundacions 

(SAPI) a la zona d’Espot, en que confirma l’aigua que està caient a les capçaleres, és 

un projecte interessant i objecte de ser implementat a la resta de capçaleres de les valls 

pirinenques. 

 

 Per últim, davant l’important augment de turistes que viatgen amb autocaravana, 

potenciat per la Covid-19, i que en un futur immediat pot esdevenir un tipus de turisme 

molt present a la zona del Pirineu, caldria establir uns mecanismes de col·laboració i 

coordinació entre els diferents agents del territori, des de l’administració local fins al 

teixit empresarial, per tal d’ordenar i gestionar de la millor manera possible aquest 

fenomen i que fos el menys lesiu possible, tant des del punt de vista ambiental i 

paisatgístic com des del punt de vista dels interessos del sector de l’allotjament, en el 

que s’inclouen els càmpings. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 


