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1.- INTRODUCCIÓ  
 

El present projecte té per motiu l’anàlisi d’un hipotètic càmping ecològic i pel 
qual hem seguit la següent metodologia:  

 
Una assessoria ens ha contractat per tal de realitzar un estudi sobre el mercat del 

càmping al Solsonès ja que un assessor turístic està interessat en instal·lar-hi un 
càmping. Nosaltres hem decidit estudiar el mercat català del càmping i partint de la 
competència que hem localitzat fer un tipus de càmping amb quelcom d’especial. En 
aquest cas, hem proposat un càmping destinat per a joves (la majoria de càmpings de la 
zona són per famílies) i ecològic per tal d’intentar reduir el màxim els costos i fomentar 
l’ecologisme i la protecció del medi ambient, conceptes molt necessaris avui en dia. Des 
d’aquí, és on parteix tot el nostre treball. 

 
Tanmateix, degut a la dificultat de trobar tota la informació complerta de les 

diferents variables que componen un càmping com també del temps que hem tingut en 
fer el treball, nosaltres realitzem un estudi de mercat i també incloem els beneficis 
estimats (partint de preus hipotètics) que sorgirien dels ingressos dels consumidors com 
també els costos d’instal·lar els recursos ecològics en els tres principals camps del 
consum d’un càmping: l’aigua, l’energia i els residus. Així, doncs, no realitzem un 
anàlisi cost-benefici complet sinó que mostrem quan costa convertir-se en un càmping 
ecològic i mirem en quan de temps s’amortitzaria tenint en compte que, evidentment, en 
els anys posteriors el consum seria molt menor degut a l’aprofitament dels recursos que 
ens ofereix el medi ambient.  
 

Pel que fa a la metodologia del treball, hem analitzat dades que hem obtingut a 
través de diferents fonts; des d’Internet fins a empreses reals que esmentarem a la 
bibliografia. També hem cregut convenient buscar el terreny (una zona adequada per 
fonamentar el descans i el temps d’oci) i fer-ne una petita distribució com també 
estudiar alguns punts de la legislació espanyola i aspectes necessaris per tal d’obtenir la 
marca ecològica. Hem de destacar també que les dades de costos les hem fet com més 
reals possibles tenint en compte la mida del càmping com també tots els costos relatius 
encara que és hipotètic ja que no hem inclòs el consum exacte degut que depèn de 
moltes variables com quan gasta la gent, quanta gent vindria... 
          
  

I finalment els objectius que volíem concebre a partir d’aquest treball han sigut 
els següents: materialitzar els alts costos d’instal·lar recursos ecològics encara que 
també observar com a llarg termini acabava sent més viable, veure el mercat del 
càmping a una zona que creiem que encara s’ha de descobrir com és el Solsonès, 
fomentar els joves a anar més de càmping i altres objectius no tan importants com, per 
exemple, una major compenetració entre els components del grup i una millora de 
síntesi i expressió escrita i oral.  
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2.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
 

Càmping qui pugui! vol ser un càmping ecològic situat a un terreny a peu de la 
carretera C-26, al municipi d’Olius (Solsonès). Vam contactar amb el propietari d’un 
terreny de la zona que ens va mostrar el contracte de la zona on hem pensat establir el 
projecte que presentem. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Contracte del terreny cedit per part del propietari 

 
 
El terreny té una extensió de 75.212 m2 (7ha i mitja). A partir del mapa del 

territori, hem ideat la següent distribució del càmping (vegeu figura 2): 
 

- A la zona nord, marcada amb el número 7 al mapa, hi trobem la zona de 
parcel·les. Aquesta comprèn 92 parcel·les de 100m2 (de 4 persones de mitjana), 
on hi arribaran els subministraments d’electricitat. També hi ha 12 parcel·les 
més de 100m2 situades al costat de la piscina del càmping, a la zona est. Per tant, 
al càmping hi trobaríem una totalitat de 104 parcel·les. 
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- També hem considerat una zona d’acampada lliure situat a la part oest 
del càmping i al costat de la zona de les parcel·les. Té 12.020m2 que abraçarien 
una  màxima ocupació de 46 tendes. La resta estaria destinada a zona verda. 

 
  - A la part sud-est del càmping hi trobem la zona dels bungalows, on 
s’establirien 20 bungalows de 4 persones cada un1. Al costat d’aquests, podem trobar la 
zona de parcs i jardins que ocuparia uns 7.000 m2. Tot seguit, podem veure una imatge 
de com s’ha plantejat que sigui el càmping, amb totes les seves seccions (ja esmentades 
anteriorment) com les parcel·les, la zona de tendes, bungalows i els jardins; com també 
tots els serveis i activitats que oferiria el càmping (escalada, camp de futbol...): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

2.- Distribució del càmping ideada per l’equip 

 
Pel que fa a l’aparcament de cotxes, l’inversor hauria de considerar la compra d’un 

actiu fix immobilitzat contigu al territori del càmping. Aquest terreny hauria de ser d’ 
aproximadament 1.550m2; dels quals 1.000 són utilitzables2 per instal·lar també les 
plaques solars fotovoltaiques i tèrmiques que ja estudiarem més endavant. Així, 
optimitzem al màxim l’espai. 

 
 
Càmping qui pugui! vol ser un càmping destinat principalment als joves degut al 

buit de mercat que hem trobat al Solsonès, on la majoria de càmpings són d’àmbit 

                                                 
1 Els bungalows són de 4 persones de mitjana; per tant, es poden adaptar en cas que es superi la mitjana. 
2 L’espai real utilitzable és el que hi ha sobre la coberta de l’aparcament. 
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familiar. Aquesta afirmació està basada en el resultat de les enquestes que hem realitzat 
i que veurem més endavant. A partir d’aquestes, ens vam adonar que els serveis són un 
factor molt important pel consumidor en qualsevol càmping. Per això, hem pensat que 
Càmping Qui Pugui! hauria d’oferir els següents serveis: 
 

- Serveis sanitaris (composats per dutxes, lavabos, etc.) 
 
- Servei de Bar – Restaurant (esmorzars, dinars i sopars)  

 
- Supermercat (on també s’hi poden oferir productes amb ecoetiqueta) 

 
- Piscina (oberta només a l’estiu i partint de l’estalvi ecològic) 

 
- Activitats relacionades amb l’educació ambiental 

 
- Camp de futbol 

 
- Tennis – frontó 

 
- Escalada 

 
- Circuit de bici – cross 

 
- Lloguer de bicicletes (a la recepció del càmping s’oferiria informació sobre rutes 

per la zona) 
 

 
Càmping qui pugui! també és un càmping ecològic perquè donades les 

característiques intrínseques de la seva activitat (proximitat amb l’entorn natural, 
tipologia d’usuaris, etc.), el nostre càmping o els càmpings en general són probablement 
els serveis turístics que presenten una major interacció i dependència respecte la qualitat 
ambiental de l’entorn on desenvolupen les seves activitats, sent el contacte amb la 
natura un dels principals atractius turístics d’aquests tipus d’establiments. Conscients 
d’això, creiem que el sector turístic s’ha d’interessar cada dia més per la incorporació a 
les seves activitats de mesures que permetin la minimització dels impactes sobre el medi 
ambient. 
 

Amb la creació d’un càmping ecològic, i tot el que implica, pretenem reduir al 
màxim el mal ús d’aquests recursos (com ara l’aigua, de la qual cada vegada hi ha més 
campanyes de reducció del consum) i conscienciar a la gent que segueixi la nostra 
filosofia de cuidar i respectar el planeta d’una manera sostenible.  

 
Aquest estalvi d’energia i recursos també implica una reducció de costos important 

per al càmping, un fet també molt important en els temps actuals. Al capítol número 4 
(Ecologia eficient: reducció de costos), estudiarem tot el que fa referència a les 
instal·lacions de diferents mecanismes i els seus costos.  

 
També cal remarcar que tots els establiments que compleixin un seguit de requisits 

relacionats amb la sostenibilitat i l’autogestió reben un distintiu ecològic. Nosaltres 
creiem que és molt important aquest aspecte ja que, en el fons, és el que marca les 
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pautes del nostre projecte. En aquest cas, l’obtenció del distintiu DGQA3 (un distintiu a 
nivell autonòmic) és la nostra fita a través de la qual el càmping es desmarcaria de la 
resta, ja que només hi ha 17 establiments en tot el territori català que el posseeixin. Així, 
doncs, aquest seria un factor positiu per la promoció del nostre càmping. 
 

A més a més, cada dia observem des de diferents organismes públics la importància 
de protegir el medi ambient. Els governs (amb mesures com el protocol de Kyoto), els 
artistes (el guitarrista Neil Young ha fet la seva gira en un cotxe que va amb energia 
elèctrica), o els actors (Julia Roberts disposa de panells solars a casa seva) estan més 
implicats i conscienciats en aquesta causa. Per tant, creiem que cada vegada més la 
implicació en aquest tema també anirà en augment gràcies a la gent, entre elles 
personalitats conegudes com les esmentades (que ajuden a conscienciar), i que 
provoquen una major sensibilització sobre aquest “affair”  tan important i necessari avui 
en dia. Fins i tot, estem convençuts que a mitjà o llarg termini, ser ecològic no serà una 
opció sinó una condició. Per tot això, creiem que Càmping qui pugui! pot calar bé entre 
el públic. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Logo del càmping ideat per l’equip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 
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3.- EL MERCAT DEL CÀMPING: EL 
SOLSONÈS 

 
 
 

L’estudi del mercat és essencial per observar la possibilitat de realitzar el 
càmping. No tan sols hem de conèixer la nostra competència, sinó també hem de 
respectar tots els aspectes que comporta fer un càmping ecològic, com també els 
avantatges de la zona del Solsonès. Tanmateix, tampoc ens podem oblidar del 
consumidor que, en el fons, és aquell qui usarà el producte i qui ens aportarà el benefici. 
 

Per això, a continuació mostrem un estudi del mercat on trobarem el consumidor 
tipus que hem trobat mitjançant les nostres enquestes (vegeu ANNEX 1). Després, 
analitzarem els cinc càmpings més importants de la nostra zona tot mostrant la 
informació que hem extret. Posteriorment, presentarem les característiques de l’entorn 
on parlarem des de la pròpia situació geogràfica com també de les possibles pràctiques 
esportives i d’oci. Finalment, a l’apartat d’altres característiques englobarem els 
aspectes necessaris per fer un càmping ecològic i tot el que això significa.  
 
 

3.1. Característiques del mercat 
 

El Solsonès és una comarca que pertany a la marca dels Pirineus (vegeu figura 
4). No obstant, limita amb les marques de Catalunya Central i Terres de Lleida. 
Tanmateix, hem de tenir en consideració que la marca dels Pirineus engloba des dels 
dos Pallars fins a la Garrotxa; per tant, és lògic que amb una extensió de terreny hi hagi 
molts més càmpings encara que al Solsonès, com veurem més endavant, no té una gran 
concentració d’allotjaments de càmpings. 
 

El mercat del Solsonès es caracteritza per la seva bona situació; per ser una bella 
ciutat que es troba entre la ciutat comtal i Andorra; i un eix ben comunicat per les 
carreteres C-55, C-14 i C-26. A més a més, aquest mercat ofereix un bon ventall 
d’opcions per practicar un munt d’activitats relacionades amb la natura i l’aire lliure ja 
que és un espai molt ampli i tranquil; però alhora a només 100 quilòmetres de 
Barcelona. 
 

D’altra banda, hem de considerar que els càmpings són uns dels múltiples 
serveis d’allotjaments juntament amb els hostals i hotels, entre d’altres. Aquests, però, 
no són una competència directa ja que els consumidors “tipus hotel” es diferencien en 
molts aspectes amb els consumidors “tipus càmping” (menys comoditats, preu mòdic, 
ambient més natural...). Per això, durant l’estudi que farem a continuació no inclourem 
les dades que fan referència a l’allotjament en hotels ni al turisme rural. 
 

Finalment, per obtenir el màxim benefici, hem sondejat el mercat; i sabent la 
importància d’establir un càmping per a un perfil de consumidor que es distanciï dels 
altres de la comarca, hem trobat adient pensar en un càmping per a un perfil més jove ja 
que la majoria d’altres càmpings de la zona es caracteritzen per ser d’un perfil molt 
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familiar; a part de la marca de ‘càmping ecològic’ que ens pot ajudar indirectament a 
assolir una major demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Gràfic extret de l’Observatori de Turisme de Catalunya (IDESCAT) 

 
 
 

 3.1.1. Anàlisi de la demanda 
 
 

Per tal d’estudiar la demanda del mercat, hem buscat dades provinents de 
l’Observatori del Turisme de Catalunya i hem trobat algunes característiques importants 
sobre l’ocupació i la destinació de càmpings. Nogensmenys, també hem fet enquestes a 
una mostra de 100 persones4 per tal de trobar el nostre client tipus. 
 

Aquesta taula del 2008 (vegeu figura 5) mostra el grau d’ocupació dels 
càmpings, on trobem una mitjana aproximada del 40% d’ocupació al conjunt de 
Catalunya. Més detalladament, la màxima ocupació és a l’agost degut a la gran 
afluència a les zones marítimes de campistes com també el fet de ser el mes que 
generalment es fan vacances. De totes maneres, l’agost també és un bon mes per gaudir 
de les activitats de la natura a les zones de muntanya i, per tant, es veurà també 
incrementat el nombre de clients. Per altra banda, el mes de menys ocupació és l’abril 
amb un 32%. 
 
 
  
 
                                                 
4  Aquestes persones són d’un perfil jove i no tan familiar ja que com hem explicat anteriorment 
volem aprofitar el buit de mercat a la comarca a fi d’obtenir el màxim benefici. 
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5.- Taula extreta de l’Observatori de Turisme de Catalunya 

 
 

Pel que fa a l’origen dels clients de càmping, trobem que els catalans són els que 
viatgen més encara que hi pernocten menys nits que els estrangers. Tal com podem 
observar a la taula següent (figura 6), l’estada mitjana d’un estranger és de 7,2 dies 
mentre que un català passa una mitjana de 4 dies a un càmping. Dintre del gran volum 
de clients estrangers; sabem, gràcies a les característiques de l’IDESCAT5, que els 
francesos són els principals consumidors estrangers seguit del Regne Unit i Alemanya. 
Per altra banda, la gran demanda del consumidor català pot ser una avantatge ja que el 
tipus de consumidor jove prefereix anar a un lloc més proper i que, per tant, més 
d’acord amb el seu poder adquisitiu (preu del viatge).  

 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Taula extreta de l’Observatori de Turisme de Catalunya 

 
 

Finalment, per acabar amb la primera part d’aquest punt i continuar explicant el 
consumidors “tipus” que hem trobat a les enquestes realitzades, anem a comentar la 
destinació dels càmpings, és a dir, el lloc on els consumidors fan la seva estada (vegeu 
figura 7). Podem observar que en les primeres posicions de les tres variables trobem les 
marques que es troben al costat del mar com la Costa Brava o Costa Daurada gràcies el 
gran reclam turístic de les nostres platges com també del bon clima mediterrani. En el 
tercer lloc, hi ha trobem la marca dels Pirineus; és a dir, la zona de muntanya i, per tant, 
la zona del Càmping qui pugui!. Aquesta es caracteritza per un clima suau a l’estiu i 
fred al hivern (gràcies al qual també tenim la possibilitat d’anar a esquiar i augmentar 
així la nostra demanda durant els mesos de la temporada d’esquí). Així, doncs, 
observem que la costa absorbeix gran part del mercat però que també és molt viable la 
destinació de la marca dels Pirineus gràcies a la diversitat de consumidors que té la 
nostra societat. 
 
 

                                                 
5 Institut d’estadística de Catalunya 
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7.- Taula extreta de l’Observatori de Turisme de Catalunya 

 
 

Un cop vist les dades generals sobre l’ocupació de càmpings en el territori 
català, anem a comentar l’enquesta i els seus resultats. Com hem dit abans, hem agafat 
una mostra de 100 persones joves que ens han contestat diverses preguntes que es 
plantejaven d’una manera clara i senzilla a fi d’obtenir el tipus de consumidor més real 
possible pel càmping (vegeu ANNEX 1). Gràcies a aquestes enquestes, hem aconseguit 
una sèrie d’informacions que creiem que és interessant d’analitzar exhaustivament per 
definir les característiques del nostre càmping. 
 

Tal com hem esmentat anteriorment, ens interessa un tipus de consumidor jove; 
per això, totes les enquestes responen a aquest perfil. La majoria d’ells ens han indicat 
que prefereixen anar de càmping amb amics o amb la parella abans que amb família o 
sol. De fet, l’estada idònia per aquest col·lectiu s’ha situat principalment entre un cap de 
setmana i una setmana. Exactament, un 45% de joves prefereix estar una setmana de 
càmping mentre que un 36% ha escollit la opció de només un cap de setmana. Aquest 
fet ens demostra que potser al ser joves la seva estada és més breu encara que 
segurament realitzen més estades que no pas els de perfil familiar.  
 

D’altra banda i fent referència a la pregunta de “quines activitats utilitzaries si el 
càmping les oferís” hem esbrinat que tots els enquestats prefereixen tenir un ventall 
d’activitats com més ampli millor encara que les activitats comportessin un cost a part. 
De les opcions que hem proposat, les més escollides han estat la de camp de futbol, 
tennis i pistes esportives; excursions guiades i rutes amb bicicleta. A més a més, hem 
observat que la majoria veuria amb bons ulls que el càmping disposés de piscina i 
discoteca, encara que s’hauria d’estudiar per separat el seu cost i el seu benefici. 
 

A continuació, podem observar un gràfic (vegeu figura 8) amb les respostes 
corresponents a una pregunta de l’enquesta: “amb què viatjaries?” que es refereix al 
tipus d’estada que escolliria cada client. Podem observar que gairebé la meitat dels 
enquestats (46 dels 100) prefereix anar amb tenda i els altres 54 es reparteixen entre la 
caravana i el bungalow (24 i 30 respectivament). Així, doncs, el nostre càmping hauria 
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d’oferir l’oportunitat de poder fer l’estada amb qualsevol dels tres mitjans per no 
excloure cap grup de possibles consumidors. 
 

8.- Gràfic propi realitzat a partir de fonts pròpies 

 
 

A la següent gràfica (vegeu figura 9), que respon als motius per anar de 
càmping, hem subdividit les possibles opcions entre estar de “relax”  juntament amb la 
natura; visitar l’entorn; fer vida de gos (no tenir horaris ni preocupacions i conèixer gent 
nova); o dormir per reposar durant un llarg viatge. Hem observat que el 40% dels 
enquestats està interessat amb l’entorn (històric, natural i paisatgístic) mentre que un 
33% prefereix fer vida de “gos”; és a dir, que vagin passant les hores mentre s’ho passa 
d’allò més bé. Un 21%, en canvi, li agradar estar amb la natura. Per tant, el nostre 
càmping, juntament amb la seva situació i l’entorn que ja veurem més endavant, pot 
satisfer els requisits de la demanda dels consumidors6. 

 
 

9.-Gràfic propi realitzat a partir de fonts pròpies 

                                                 
6 Les diferents opcions no són incompatibles entre sí. L’objectiu de la pregunta era esbrinar quin tipus 
d’oferta els interessava més al consumidor 
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 I en relació amb la pregunta anterior, vam proposar una altre qüestió per tal 
d’esbrinar quin seria el valor que li donen als serveis que ofereixen els càmpings. I aquí 
ens ha sorprès que tot i que hi ha un 30% que consideren que els serveis són els aspectes 
més determinants a l’hora d’escollir un càmping; un 27% pensa que en fa prou amb un 
bar i uns lavabos (insistim un altre cop en el perfil jove). Tanmateix, això no significa 
que no es puguin combinar les dues opcions ja que podem oferir un càmping amb 
serveis on alhora també tindrien lloc gent que en fa prou amb un bar, uns lavabos i un 
interessant entorn. Aquest últim és el valor que la gent li ha donat més importància, tal 
com es veu al gràfic (vegeu figura 10). Així, doncs, podem oferir un lloc situat a un 
entorn agradable, amb la possibilitat de realitzar diferents activitats i també assequible 
per tota aquella gent que només li interessa passar uns dies a un càmping. 

 
 

10.- Gràfic propi realitzat a partir de fonts pròpies 

 
 
 

Per finalitzar aquest apartat de l’anàlisi de la demanda, podem concloure que el 
nostre càmping hauria de buscar un perfil de consumidor jove per tal de contrarestar 
l’excés d’oferta dirigida a un perfil més familiar i alhora explotar el màxim les 
avantatges de la situació geogràfica i d’aquest tipus de consumidor. Un clar exemple 
d’avantatge que podem explotar és la facilitat que tenen el jovent d’avui en dia per 
realitzar més ‘escapades’ ja que la majoria, o bé són estudiants, o bé tot just comencen 
la vida laboral. És veritat, però, que això va condicionat per uns preus més assequibles 
encara que, mitjançant les enquestes, hem trobat que el jovent prefereix anar a un 
càmping en un cap de setmana o durant una setmana; és gairebé indiferent a l’hora 
d’escollir els mitjans i molts també valoren les possibles activitats i serveis que pot 
oferir el càmping. 
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lavabos

M'importa més l'entorn
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3.1.2. Anàlisi de la competència 
 
 

Els càmpings ecològics cada cop van agafant més importància, tot i que són un 
atractiu turístic poc arrelat a Catalunya. Com hem vist abans, només 17 càmpings 
disposen del distintiu de garantia de qualitat ambiental català (DGQA); i menys de 10 
de la marca EMAS7, un d’ells a la comarca del Solsonès. De totes maneres, creiem que 
situar el càmping a la mateixa comarca no és un problema, sinó més aviat un punt a 
favor ja que pot ajudar a fomentar l’ecologisme i situar el Solsonès com a una comarca 
capdavantera en el sector. 
 

Tanmateix, també hem de tenir en consideració la resta de càmpings de la zona 
ja que la funció final és la mateixa tan a un d’àmbit ecològic com a un de general. És 
per això que hem realitzat un breu estudi dels cinc càmpings de la zona on tenim previst 
instal·lar el nostre projecte. A continuació (vegeu figura 11), podem observar al mapa la 
distribució dels càmpings: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.- Ubicació dels càmpings del Solsonès 

 

                                                 
7 Eco-Management and Audit Scheme 
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El Càmping la Ribera es troba situat a peu del Cardener, entre els municipis de 

Clariana i Navès. És un càmping petit i familiar, i disposa dels principals serveis que 
ofereixen aquests tipus d’establiment, com són els serveis bàsics8, la botiga de 
queviures, i la zona lúdica i infantil. Com podem veure, aquest càmping és bastant 
oposat al nostre ja que no disposa de tants serveis i activitats com els que oferirà el 
nostre càmping. Això fa que sigui un càmping menys dinàmic on la gent va a passar uns 
dies de descans en  família. 
 

El preu per nit en una parcel·la amb cotxe i tenda per 4 persones és de 39.29€ 
 
 

També al municipi de Navès hi podem trobar el Càmping Rectoria de la Selva, 
un càmping de 3ª categoria i de molt reduïdes dimensions, doncs només disposa de 29 
parcel·les. Aquest només ofereix el servei de bar-restaurant i els serveis sanitaris, és a 
dir, dista molt de la resta de càmpings de la comarca, tant per les seves dimensions, com 
pels serveis que ofereix. 
 

El preu per nit en una parcel·la amb cotxe i tenda per 4 persones és de 31.72€ 
 

 
Al municipi de Sant Llorenç de Morunys, a la zona nord de la comarca, hi 

trobem el Càmping Morunys, que també es caracteritza per ser d'un caire tranquil i 
familiar. Disposa dels serveis bàsics a més d'un servei de rentat de cotxes i d'un centre 
d'equitació. Tenen uns preus variables en funció de la demanda del mercat en cada 
època de l'any; així doncs pernoctar una nit al mes d'agost et pot costar 15€ mentre que 
el mes de març només 9€. Aquesta és una opció molt valida de cara a fomentar la 
demanda durant tot l'any. 
 

El preu per nit en una parcel·la amb cotxe i tenda per 4 persones és de 37.70€ a 
l'agost i de 31.70€ al març. 
 
 

El Càmping la Comella es troba situat a la part nord-oest del Solsonès, al 
municipi de Odèn. És un càmping de segona categoria i de 1.4000m2, de caire familiar i 
molt semblant al de Morunys (disposa dels mateixos serveis). 
 

El preu per nit en una parcel·la amb cotxe i tenda per 4 persones és de 37.20€ 
 
 

Finalment trobem el Càmping el Solsonès, l’altre càmping ecològic de la zona. 
Es troba situat al municipi de Solsona, la capital de la comarca. Aquest càmping és el 
més complet de tots, i també el que disposa de més clientela durant l’any, tot i que gran 
part d’aquesta, són famílies que tenen una parcel·la pròpia i hi romanen durant els caps 
de setmana de l’any o durant algunes estades més prolongades com Setmana Santa, 
l’estiu, etc. Disposa del serveis bàsics, d’un supermercat, bugaderia i d’una zona 
esportiva molt diversa (minigolf, frontó, tenis, camp de futbol, bici-cross, ping pong, 
circuit de salut…). 
                                                 
8 Durant aquest apartat, fem referència a la piscina, al bar-restaurant i als serveis sanitaris com els serveis 
bàsics.  
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El preu per nit en una parcel·la amb cotxe i tenda per 4 persones és de 36.60€ 
 
 
  
 Així, doncs, podem extreure diverses conclusions: primerament, observem que 
quasi tots els càmpings de la zona ofereixen els serveis bàsics; a més a més, els preus 
per nit en una parcel·la per 4 persones es dispersen entre els 30 i els 40 euros. Fins i tot, 
podem veure com el càmping Morunys optimitza el preu en funció de la demanda de 
cada època de l’any (temporades altes i temporades baixes). Finalment, podem dir que 
el nostre càmping té cabuda dintre el mercat de càmping del Solsonès per desmarcar-se 
de la tendència a fer càmpings familiars, pels serveis que oferirà i per la seva condició 
de càmping ecològic. 
 
 

 
 3.1.3. Anàlisi de l’entorn 
 

 
SOLSONA: LA CIUTAT 

 
 

Solsona és la capital de la comarca del Solsonès, la zona on es troba situada el 
Càmping qui pugui!. Aquesta ciutat, de més de mil anys d’història, conserva la seva 
imponent catedral, construïda al segle XII i diversos racons molt atractius al seu nucli 
antic. A més a més, durant l’estiu s’organitzen diverses rutes guiades per la ciutat. 
 
 

Catedral 
 
Construïda el 1163, la Catedral de Solsona encara conserva el campanar d’un 

temple romànic (vegeu figura 12) i tres dels absis inicials, que van ser molt importants i 
coneguts en aquella època. Actualment, l’estil de la Catedral és gòtic ja que uns anys 
més tard fou remodelada i es construí el presbiteri, com també s’incorporà un retaule 
barroc dedicat a la mare de Déu de la Mercè i la capella del Claustre, on s’hi venera la 
imatge de la Mare de Déu del Claustre, patrona solsonina. 

 
Annex a la Catedral s’hi troba el Palau Episcopal, construït al segle XVIII, i amb 

una façana principal que és considerada un dels exemples típics del neoclàssic català, 
juntament amb la del Palau de la Virreina de Barcelona. Dins del Palau s’hi troba el 
Museu Diocesà, que guarda importants obres d’art de totes les èpoques. 
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12.- Catedral de Solsona  

 
 
Nucli antic 
 
Entre els tres portals per on s’entrava a la originària Solsona trobem el nucli 

antic de la ciutat, en bon estat de conservació i amb un atractiu especial, on s’hi pot fer 
una bonica passejada passant per la Plaça de Sant Joan, La Torres de les Hores o el 
Palau Episcopal. A més a més, molts dels carrers porten el nom de la funció social que 
complien antigament, com el carrer de les Terceries, on es venia la carn, o el de la 
Regata, per on baixava l’aigua sobrera que regava els horts de fora muralles. 
 
 

Museu del ganivet 
 
La tradició ganivetera a Solsona es pot veure reflectida al Museu del Ganivet, 

situat al Carrer Llobera i dins el Nucli Antic solsoní. En ell s’hi troben més de 2.000 
peces d’aquesta eina tan important en la història de l’evolució humana, així com 
algunes de les màquines amb les quals es duia a terme el procés de producció d’un 
ganivet, com la trepadora o la premsa. 
 
 

FESTES I TRADICIONS 
 

 
Un altre al·licient que té la capital del Solsonès són les seves emblemàtiques i 

tradicionals festes que s’hi celebren durant l’any. Així doncs, el Carnaval durant el 
febrer, la Fira de Sant Isidre al Maig i la Festa Major al setembre, fan que la ciutat 
s’engalani per la ocasió i s’ompli de visitants. Altres festivitats que se celebren a la 
ciutat són la Fira del Trumfo, al març, i Sant Antoni Abat, al gener. 
 
 

Festa Major 
 
Durant la primera setmana de setembre i coincidint amb la Mare de Déu del 

Claustre se celebra la festa major solsonina, una de les més antigues i amb més tradició 
que se celebren arreu de Catalunya. La Mare de Déu del Claustre, els diferents gegants 
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creats per Manel Casserres i els ballets que representen són els elements folklòrics més 
destacats d’aquesta festa solsonina. 
 
 

Carnaval 
 
Un dels carnavals més especials de Catalunya se celebra a Solsona a mitjans de 

febrer, i és que el carnaval solsoní té un toc diferencial de la resta de carnestoltes. Una 
setmana (des del dijous gras fins al dimecres de cendra) plena de festa, música, 
desfilades de gegants “bojos”, jocs i molt ambient per uns carrers perfectament 
engalanats per a la ocasió. A més a més hi ha moltes activitats pel carrer i de tot tipus, 
que agradaran a petits i grans, des de les carreres de “boits” fins als balls de gegants 
(vegeu figura 13), passant per les xarangues o “el mercat”. 
 
 

 
13.- La Plaça Major de Solsona en el moment del ballet dels gegants. 

 
 
 

Fira de Sant Isidre 
 
Durant el tercer cap de setmana de Maig es dur a terme la Fira de Sant Isidre de 

Solsona. Una fira ramadera, on els sectors vaquí, oví i els cavalls són els principals 
protagonistes, amb la consegüent mostra de bestiar, així com passejades i exhibicions. A 
més a més, hi ha mostres d’artesania en les quals s’exposen eines que feien servir els 
nostres avantpassats  a l’hora de tractar amb el bestiar i mostres d’automoció i 
maquinària agrícola. 
 
 

VISITES CULTURALS PER LA COMARCA 
 
 

El Solsonès és una comarca que destaca per la seva riquesa cultural i històrica, 
que es pot veure reflectida en els elements patrimonials que s’hi poden trobar, molt 
diversos i de diferents èpoques. 
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Església d’Olius 
 
Es tracta d’una església romànica construïda al segle XI que consta d’una sola 

nau amb volta de canó i amb un absis semicircular. Baixant unes escales interiors 
s’arriba a la cripta (vegeu figura 14) que divideix en dos l’espai interior i que està 
perfectament il·luminada per la llum solar degut a les seves tres finestres. 

 
 

 
14.- La preciosa cripta d’Olius. 

 
 

Santuari del miracle 
 
Església gòtica del segle XV construïda sota l’advocació de la “Nostra Dona del 

Miracle” i que ha patit diverses reformes, al segle XVI i XVIII. Al seu interior s’hi 
troben dos bells retaules, un barroc (vegeu figura 15) i un gòtic-renaixentista dedicats a 
la Mare de Déu i a diversos sants, pintats i esculpits en els esmentats retaules on s’hi 
representen escenes com la de la Coronació de Maria. 

 
 

 

 
15.- El Retaule barroc que es troba a l’interior del Santuari, de Carles Morató. 
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Torres de Guaita 
 

Les Torres de Guaita foren construïdes fa més de deu segles al llarg de tota la 
Marca Hispànica, amb l’objectiu de protegir el territori cristià de les incursions 
musulmanes. Actualment al Solsonès es conserven (algunes en un estat envejable) cinc 
torres de guaita. La Torre de Vallferosa, amb 32 metres d’alçada i una de les més altes 
de l’època, i la d’Ardèvol, en la qual es pot accedir a la terrassa amb unes vistes de tota 
la comarca, són les més destacades i conegudes. A més a més, també hi ha rutes amb 
bici i a peu que recorren els indrets  de les cinc torres. 
 
 

Pont de l’Afrau 
 
Es tracta d’un aqüeducte monumental construït al segle XVIII amb la finalitat de 

transportar aigua des del municipi de Lladurs a la capital, Solsona. El bon estat en que 
es troba l’edificació i la ruta per la qual s’hi arriba, seguint el Riu Negre i passant per 
bonics indrets com la Font del Corb, fan del Pont de l’Afrau una visita molt interessant. 
 
 

Dolmen de Llanera 
 
A dalt d’un turó, fa uns cinc mil anys, va ser construïda la Torre dels Moros de 

Llanera, un dolmen que acollia als morts del poblat, i podia donar sepultura a més de 
500 difunts. Actualment pertany al municipi de Torà (La Segarra) però es troba a menys 
d’una hora en cotxe des del càmping. 
 
 

ESPORTS 
 

Donada la seva posició geogràfica, a la zona s’hi pot practicar diversos esports 
connectats amb el medi ambient, des dels més tradicionals i aptes per a tota la família 
fins als denominats “esports d’aventura”. 
 
 

Golf 
 

A la urbanització “El pla dels roures”, situada a uns quinze quilòmetres de la 
capital de comarca, hi podem trobar el camp de golf de la Ribera Salada, situat al peu 
del riu que li dona nom i rodejat de bosc on predominen els pins i els roures. El camp 
consta de nou forats i presenta desnivells de fins a 40 metres en alguns forats, així com 
obstacles d’aigua i sorra, dels quals el que destaca més és la sortida del par quatre, on 
s’ha de “sobrevolar” el caudal de la Ribera Salada. 
 
 

Rutes amb bici/peu/4x4 
 

Durant els últims anys, el Centre Excursionista del Solsonès, com també 
aficionats sense ànim de lucre, han anat traçant rutes, ja sigui a peu, amb bici o fins i tot 
en 4x4, per tota la comarca. D’aquesta manera, tot amant de la bicicleta o les caminades  
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pot gaudir del paisatge de la zona recorrent les diverses rutes establertes. A més 

a més, molts caps de setmana de l’any hi ha caminades organitzades pel propi centre. 
 

Per altra banda, i degut a la seva llarga història, pel Solsonès passa el “Camí dels 
Bons Homes”, una ruta que permet seguir les petjades del catarisme entre el Santuari de 
Queralt (Berga) fins al Castell de Montsegur (França), ja que durant els segles XIII i 
XIV hi va haver una forta migració càtar al Solsonès. Una altra ruta “històrica”, és la de 
les Torres de Guaita, un recorregut que passa per les diferents torres de vigia edificades 
al llarg de la marca hispànica, entre els segles IX i XI. 
 
 

Esquí 
 
Com ja hem dit, la situació geogràfica del Solsonès i les seves muntanyes són 

propícies per a fer esport en contacte amb el medi ambient, com també l’esquí. A uns 
vint quilòmetres del nostre càmping hi trobem l’estació d’esquí del Port del Comte, amb 
unes cotes màximes de 2.400 metres i amb unes 20 pistes innivades. A part de l’esquí 
de descens, a les instal·lacions del Port del Comte s’hi pot practicar esquí de fons, 
caminades amb raquetes, parapent o senderisme, entre d’altres, amb els quals es pot 
conèixer millor el preciós paisatge del Solsonès. 
 
 

Escalada 
 
Situada al Prepirineu català, el Solsonès presenta un terreny muntanyós, així 

doncs, hi trobem muntanyes i roques de grans dimensions. Per aquest fet, el Solsonès és 
una zona òptima per a l’escalada. El lloc més bonic i més ben preparat per a la pràctica 
d’aquest esport és la Roca de Canalda (vegeu figura 16), però també n’hi ha d’altres, 
com el Castellvell. 

 
 

 
16.- Panoràmica de la Roca de Canalda 
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 3.1.4. Altres característiques: aspectes legals 
 

 
Per la implantació del nostre projecte hem d’aconseguir obtenir una acreditació 

que ens indiqui com a càmping ecològic i puguem gaudir de les avantatges que això 
suposa com algunes subvencions de la Generalitat9, de la Unió Europea i sobretot 
l’etiqueta/distintiu que ens fa diferents als altres càmpings i que pot significar un 
important increment de la demanda.  
 

A Catalunya, el distintiu que compleix aquestes premisses és el DGQA 
(Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental). Aquest és un sistema d’etiquetat ecològic 
de productes amb el que es pretén fomentar el disseny, la producció, la 
comercialització, l'ús i el consum de productes que satisfacin determinats requeriments 
de qualitat ambiental més enllà dels requisits obligatoris establerts per la legislació 
vigent. Perquè aquest sigui atorgat, s’han de complir certs requisits que trobarem a 
l’ANNEX 2. A continuació anem a comentar alguns aspectes de la llei en els quals hem 
basat el nostre estudi: 
 
 Aquesta llei atorga a cada mesura empleada un determinat nombre de punts, i és 
necessari reunir un total de 20 punts, en el nostre cas, per a optar a l’obtenció del 
distintiu DGQA. Les mesures que complim són les següents: 
 

• Generació fotovoltaica, hidroelèctrica i eòlica d’electricitat. (2 punts) 
• Arquitectura bioclimàtica. (2 punts) 
• Ús de l’aigua pluvial (1’5 punts) i aigua reciclada (1’5 punts)  
• Sistema de reg automàtic per a zones a l’aire lliure. (1 punt) 
• Cabdal de l’aigua de les aixetes (1’5 punts) 
• Temporitzadors en les aixetes de les dutxes (1’5 punts) 
• Teixits, mobles i altres productes usats (1 a 3 punts) 
• Superficies permeables (1 punt) 

 
Així, doncs, reunim un total de 14 punts amb les instal·lacions que tenim ara per 

ara. Si bé no optem al distintiu, els 6 punts restants es podrien obtenir fàcilment un cop 
ja estigui en marxa el projecte del càmping. D’aquesta manera, un cop el càmping ja 
estigui en funcionament es podrien obtenir més punts tot complint els següents 
requisits: 
 

• La calefacció del càmping ha de ser subministrada per una instal·lació de 
calefacció urbana. (1 punt) 

• La temperatura de cada zona comuna i cada allotjament de lloguer 
(bungalows) s’ha de regular individualment. (1,5 punts) 

• Desconnexió automàtica de l’aire condicionat. Hi hauria d’haver un 
dispositiu automàtic que desconnectés l’aire condicionat quan s’obrissin les 
finestres de l’allotjament. (1 punt) 

                                                 
9 Aquestes subvencions varien en funció dels criteris que compleixis i oscil·len entre ens 500 i 1.200 
euros. 
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• Les neveres, rentadores, rentaplats i assecadores han de ser de baix consum 
energètic, concretament han de pertànyer a la Classe A d’eficiència 
energètica. (1 punt cada un, és a dir 4 punts) 

• El 80% dels aparells ofimàtics (ordinadors, fax, impressores, etc.) haurien de 
complir les condicions per poder pertànyer al programa Energy Star. (1 punt) 

 
Així doncs, veiem com el nostre càmping tindria, o podria tenir, els requisits 

mínims per poder rebre el distintiu DGQA amb facilitat, ja que aquestes modificacions 
suposen un cost molt reduït respecte instal·lar electrodomèstics normals, per exemple. 

 

 

17.- Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) 

  

D’altra banda, a nivell europeu trobem un altra distintiu ecològic: l’EMAS. Es 
tracta de l’Eco-Management and Audit Scheme, un sistema voluntari de gestió 
ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament 
ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d'altres parts interessades. A 
més a més, promou la millora contínua del comportament ambiental de les 
organitzacions amb la implantació d'un sistema de gestió ambiental, que és avaluat 
sistemàtica i periòdicament, i formant i implicant als treballadors. 

Per a obtenir-lo, primer s’ha de passar un anàlisis ambiental així com escriure 
una política ambiental per tal de veure els aspectes que afavoreixen al medi ambient. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.- Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 
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4.- ECOLOGIA EFICIENT: 
REDUCCIÓ DE COSTOS 

 
 
 
 Durant aquestes setmanes hem estat parlant amb els encarregats de diversos 
càmpings per tal de saber quines eren les principals partides de costos de la seva 
empresa. Tots ells han coincidit en què el cost de mantenir els parcs i jardins, així com 
l’electricitat que es necessita per il·luminar i abastir d’energia a tot el recinte, eren on 
s’hi deixaven una part més gran de les seves despeses.  
 
 Per això, hem pensat en buscar algunes maneres de reduir aquests costos, i, 
aprofitant que el nostre càmping serà ecològic, hem decidit centrar-nos en les energies 
renovables i en la reducció de consums com a principals punts a l’hora de poder reduir 
aquests costos. 
 
 La metodologia d'aquest apartat serà la següent: en primer lloc analitzarem els  
diversos mecanismes que ens serien útils per la nostre finalitat de reduir el consum 
d'aigua, i conseqüentment també hem estudiat els costos que ens suposarien implantar 
aquestes instal·lacions. En aquesta secció inclourem dipòsits d'aigües pluvials, plantes 
d'aigües grises, sistema de reg “gota a gota”, economitzadors per les aixetes, ... 
  
 En segon  lloc ens centrarem en un altre de les partides de costos  més rellevants, 
la de l'estalvi energètic. Hem estudiat tres estratègies d'estalvi energètic diferents però 
totalment compatibles entre elles: les plaques solars tèrmiques (dedicades 
exclusivament a escalfar ACS10), les plaques solars fotovoltaiques (produeixen 
electricitat) i les faroles solars, que aprofiten la llum que reben durant el dia. 
 
 En tercer i últim lloc trobem la recollida selectiva de residus, que comprèn la 
compra dels diferents contenidors per tal de poder llançar els recursos específics així 
com també aprofitar els diferents productes per poder-los reciclar depenent del 
contenidor, com veurem més endavant. 
 
 Finalment, hem realitzat un estudi sobre l'amortització del cost de la instal·lació 
de les plaques solars fotovoltaiques i dels economitzadors d'aigua (en quant temps 
recuperaríem la inversió inicial realitzada). 
 

 
 

4.1. L’AIGUA  
 

 
Un punt important per començar aquest apartat, doncs, seria la reducció de 

consum d’aigua (i per tant de cost) a l’hora de regar els diversos parcs i jardins dels que 
disposaria el nostre càmping com també dels diferents lavabos, dutxes i piques. Hem de 
tenir en compte, que el nostre terreny ja disposa d’un pou i també disposarà de l’aigua 
                                                 
10 Aigua Calenta Sanitària: dutxes. 
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que recollirem de la pluja i que ens permetrà establir els diversos mètodes per buscar 
aigua. A continuació, mostrem alguns materials que permeten una disminució del 
consum d’aigua (també hem de tenir en compte que els materials han de ser de garantia 
mediambiental per tal de poder obtenir la garantia de càmping ecològic): 
 

En primer lloc, creiem convenient instal·lar un sistema de goteig, més conegut 
com el “gota a gota”. Hem contactat amb una empresa dedicada a la instal·lació de regs 
que ens ha proposat fer un sistema subterrani (ja que oferim un servei públic) i a on al 
pressupost no ens han inclòs el que fa referència als pous i la cerca d’aigua ja que els hi 
vam informar que ja ho teníem. Abans de veure el pressupost, però, hem de destacar 
que el “gota a gota” permet automatitzar el sistema de reg amb uns canals que van pel 
subsòl (per tant, no s’observen ja que estan a sota terra) i que emeten l’aigua per 
diversos punts d’emissió. En el cas del nostre càmping, aquest reg a goteig hauria 
d’abastar aproximadament una hectàrea i mitja dividida entre els 7.000m2 de parcs i 
jardins del nostre càmping més els 9.000m2 de zona verda de la zona on van destinada 
les parcel·les de les tendes. Així, doncs, el pressupost general juntament amb la llista de 
materials és el següent: 

 
 
Sistema de reg per goteig underground (1,6 ha)................................2.013,15 € 
(canal per reg per goteig, anell per reg per goteig,  
goteig, vàlvula de rentat, vàlvula antidrenant,  
bomba i filtre del pou) 
 
Les conseqüències que aporta el sistema “gota a gota” són, en primer lloc, una 

important reducció de l’evaporació del sòl que va acompanyat d’una reducció del 
consum d’aigua. En segon lloc, redueix la proliferació de males herbes a la zona; i, 
finalment, aquest sistema no malgasta l’aigua en el sentit que no dispersa gotes amb 
patògens per a l’aire (es pot permetre l’ús d’aigües residuals per regar o de les aigües 
pluvials, per exemple), una altre important mesura per reduir el consum d’aigua (i 
augmentar punts del DGQA) és implantar vegetació autòctona, ja aclimatada a la zona i 
que per tant no requereix uns nivells tant elevats de reg per sobreviure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            19.-El sistema gota a gota permet la reducció d’evaporació del sòl. 

 
 
En segon lloc, per ser el més estalviador possible creiem que és una bona opció 

aprofitar les aigües pluvials que no tenen cap cost. Veiem viable la instal·lació d’un 
sistema de recollida de la pluja a sota terra al llarg de tot el recinte. De fet, aquest 
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sistema hauria d’estar compost per uns dipòsits i per uns canals per recollir i repartir 
l’aigua.  
 

Els dipòsits més recomanats pels experts per tal d’intentar malmetre el mínim 
possible el medi ambient són els prefabricats de formigó ja que requereixen molt poca 
instal·lació (com ja hem indicat estaran instal·lats sota terra per un motiu estètic i 
temporal); la forma rodona de la cúpula els fa molts resistents fins el punt de ser aptes 
perquè circulin vehicles per sobre; al estar sota terra, provoquen un màxim aprofitament 
i conservació de l’aigua; disposa també d’interconnexions per connectar els canals o 
també altres dipòsits per augmentar la capacitat; estan pensats perquè durin durant molt 
de temps i els materials que acompleixen els criteris ecològics, de conservació de la 
qualitat de l’aigua i de la instal·lació fàcil i segura són els prefabricats de formigó i els 
de polietilè. A més a més, l’empresa que hem contactat ens ha informat que, fins i tot, es 
pot aprofitar una part de la terra extreta per col·locar el dipòsit i així no malgastar un 
recurs tan preuat com és la terra. A continuació mostrem les mesures i els preus tenint 
en compte el terreny del nostre càmping com també la relació qualitat-preu: 
 
 

 
20.- Pressupost del dipòsit d’aigües pluvials  

 

Si tenim en compte les dades del servei meteorològic que ens diuen que entre la 
tardor del 2007 i l’estiu del 2008 va ploure al Solsonès un total de 772 litres per metre 
quadrat i l’època de pluges que hem viscut últimament; considerem que el dipòsit ha de 
tenir una capacitat de  5.800 litres ja que sempre és millor que falti espai per si hi ha una 
època molt plujosa que no quedar-nos “inundats”. Hem de considerar que aquest dipòsit 
no s’encarregarà només d’un metre quadrat sinó que també recollirà l’aigua dels altres 
llocs degut el fet que estigui situat sota terra i els diferents canals de distribució. A més 
a més, aquesta aigua s’anirà usant constantment i, per tant, creiem que sobrarà espai per 
encabir tota l’aigua de pluja del nostre càmping. Així, doncs, el preu que ofereix aquesta 
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empresa mediambiental és de 2.250 euros amb IVA inclòs on el dipòsit tindrà una mida 
de 2,2 de diàmetre per 2,6 d’alçada.   

 

 

 

 

   

  21.- Aquests dipòsits servirien per distribuir l’aigua del reg 
  en cas que en el pou no en quedés com també serviria 
  pels banys, aixetes i alguna possible font decorativa 

 

 

 

 
 

Aquest dipòsit pluvial juntament amb l’aigua del pou ens serviria per estalviar 
aigua d’altres serveis com per exemple la piscina. Com ja hem indicat, el nostre 
càmping tindrà piscina (mitjana), una piscina però que s’omplirà a partir dels dipòsits 
pluvials, del pou i de l’aigua reutilitzada. A continuació, podem veure la capacitat que 
necessitaríem (90.000 litres) tenint en compte que un cop plena es pot aprofitar la seva 
aigua per altres serveis: 

 
 
 

 
22.- Requisits de les piscines 

 
 
 
A part dels dipòsits pluvials, l’altre gran sistema que permet un estalvi d’aigua 

és el sistema de les aigües grises que cada cop més tenen més demanda dintre els 
habitatges unifamiliars, comunitats de veïns, instal·lacions esportives, hotels... Les 
aigües grises són aigües que provenen de la cuina, de la cambra de bany, dels lavabos, 
de les aigüeres... És l’aigua que a primera vista pot no tenir cap valor però que amb la 
seva reutilització estem allargant el seu cicle de vida afegint valor al seu ús, obtenint 
així una nova font de recursos hídrics. 
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Els avantatges principals de les aigües grises –a part d’estalviar- són la protecció 

de les aigües subterrànies, la reducció de la càrrega de les altres aigües que va 
acompanyat d’una disminució de la despesa i, per tant, del consum. Segons un estudi 
del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, si el sistema d’aigües 
grises s’apliqués en hotels, càmpings o instal·lacions esportives, s’estalviaria al voltant 
del 30% de l’aigua potable. De totes maneres, anem a tenir en compte principalment el 
cost de la seva instal·lació. 

 
Aquestes instal·lacions consten d'unes canonades independents per on circulen 

les aigües grises fins a arribar a uns dipòsits, on es porta a terme un tractament de 
depuració (necessari per la garantia mediambiental). Gràcies a la depuració, l'aigua es 
pot reutilitzar per a alimentar les cisternes dels WC, per al rec del jardí o la neteja dels 
exteriors. L'equip de reutilització d'aigües grises s'instal·la en els soterranis o la golfa, 
amb els corresponents bidons que recol·lectaran i tractaran les aigües. També 
s'instal·laran les canonades que es precisin per a recol·lectar l'aigua de la dutxa i el 
lavabo, que conduiran l'aigua a tractar i, d'altra banda, les canonades que duran l'aigua 
tractada principalment cap a les cisternes dels lavabos, rentadora i al reg “gota a gota” ja 
que no necessiten expressament de potabilització. 

 
A continuació, mostrem el pressupost (en castellà) d’una planta grisa i dels 

materials que comprèn. Aquest sistema abraçaria la totalitat del nostre càmping. Com 
podem veure, té un cost alt però la seva depuració és de molta importància també per 
poder estalviar i gaudir també d’etiquetes mediambientals:  

 
 
 

 

 

Planta de aguas grises  

 
18.935,18 € 

 
   

 

 

MATERIALES 

ARQUETA DE RECOGIDA Y BOMBEO MODELO DDC-V- 03  
 
Equipos para evacuación de aguas residuales dobles. Elementos que lo componen:  
1 Depósito de 400 litros, con tapas registro.  
2 Electrobombas sumergibles monofásicas o trifásicas.  
2 Juegos de accesorios carril guía acoplados a las impulsiones, que facilitan la rápida extracción y 
montaje de las electrobombas.  
2 Válvulas de retención de esfera, especial para aguas cargadas.  
2 Juegos de pasacables montado.  
1 Kit del tubo de aireación.  
1 interruptor flotador para la alarma.  
3 interruptores de nivel (montados), especiales para fosas sépticas.  
1 cuadro de maniobras, para control y protección de las dos electrobombas, con alternancia, 
entrada en cascada y alarma.  

Volumen: 400 lts Dimensiones:. Longitud: 900 mm. Anchura: 1000 mm. Altura: 660 mm. Bomba: 
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Potencia: 1,5 x 2 cv. Caudal: 6 m3/h. Altura: 9 mca.  

FILTRO DE ARENA TRICAPA MODELO MÁGNUM/30/T  

Filtro de lecho alto multicapa, de funcionamiento automático para la retención de sólidos en 
suspensión en el agua. Cuerpo construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Se suministra 
con boca de registro para el llenado de la carga filtrante  

- Válvula automática modelo MAGNUM, construida en Noryl, montada en la parte superior de la 
columna  
- Programador de control cronométrico y funcionamiento electromecánico y funcionamiento 
electromecánico. Posibilidad de programar la frecuencia de lavados de 1 a 7 días.  
- Completos con carga filtrante de antracita, sílex y garnet, de granulometrías seleccionadas para 
un óptimo rendimiento  
- Velocidad de filtración aconsejada: Circuito abierto de 10 m/h a 25 m/h Circuito cerrado de 25 
m/h a 40 m/h Lavado de 25 m/h a 40 m/h  
- Presión máximo de trabajo 8 bar Temperatura de trabajo 0 ºC a 35 ºC Alimentación eléctrica 
220 V – 12 V (transformador incluido) Conexión: 1 ½” Caudal: 6,8 m3/h a 15 m/h.  
- Dimensiones: Altura: 2.157mm. Diámetro: 896 mm.  

GRUPO DE DESINFECCIÓN POR RAYOS ULTRAVIOLETA MODELO UV MAX F  

Esterilizador de agua mediante radiación U.V. para la esterilización de pequeños y medianos 
caudales.  

� Cámara de radiación en acero inoxidable AISI-316  
� Control electrónico: Estándar - con sistema de aviso óptico y acústico de fallo en la lámpara. 
Timer y aviso sustitución lámpara. Contacto seco control E.V. externa (cable opcional).  
� Vida útil de la lampara 7.500 horas.  
� Presión máxima de trabajo 9 bar.  
� Amplia tolerancia en la alimentación eléctrica. Caudal: 6,4 m3/h Caudal máx.: 10 m3/h Potencia: 
102 w Alimentación: 90-265 V Conexión: 1”  
 
Dimensiones: Tubo: Altura: 1.100 mm, Diámetro: 90 mm Armario: Anchura: 150 mm, Altura: 250 
mm  

DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO MODELO 10.000  

Fabricado en PRFV, cilíndrico horizontal para instalación en superficie. Con tubuladura de entrada, 
salida, venteo y boca de acceso.  
Volumen: 10.000 lts Dimensiones: Diámetro: 2.000 mm. Longitud: 3.500 mm.  
Peso: 450 Kg.  
 
Espacio ocupado por la PAG 300 Planta: Longitud: 1.600 mm. Anchura: 1.050 mm.  
 
Almacenamiento: Longitud: 3.500 mm. Anchura: 2.000 mm.  

 

 

 
23.- Planta d’aigües grises 

 

 Així, doncs, el preu total d’instal·lar un sistema d’aigües grises és de 18.935,18 
€. Aquest preu ja inclou l’IVA més els materials esmentats anteriorment, com també el 
cost de la instal·lació. 
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Seguint amb la reutilització d’aigua, anem a veure un altre factor que és 
l’ECOBOLA. Aquesta està composta únicament de ceràmiques naturals en una esfera 
de plàstic no tòxica i que serveix per netejar la roba sense usar detergents. D’aquesta 
manera, ens trobem davant un producte econòmic i ecològic ja que evitem els efectes 
secundaris de contaminació dels detergents; estalviem, també, en energia (ja que es pot 
rentar amb menys potència); i, finalment, aprofitem l’aigua (doncs l’aigua utilitzada, al 
no estar en contacte amb detergents es pot reutilitzar –mitjançant el sistema d’aigües 
grises-). A més a més, aquest producte és utilitzable durant 3 anys sobre la base d’un 
rentat per dia de 4 kg. de roba (si anem més enllà, hauríem d’usar 2 boles). El seu preu 
per unitat és de 30 euros encara que quan més en compris tindràs més descompte. Com 
que es tracta d’un producte nou, hem cregut convenient que el millor és la compra de 6 
ecoboles que costen 164 euros amb IVA inclòs.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.- Ecobola 
 

 

 
Pel que fa a les aixetes (dels banys, piques, dutxes...) seria molt interessant 

posar-hi economitzadors (també anomenats airejadors) que no són més que uns petits 
filtres incorporats a la sortida de l’aigua que provoquen una reducció del cabal quan 
l’aixeta raja. A continuació, mostrem els detalls d’un airejador certificat per la garantia 
de qualitat ambiental que ofereix la Generalitat de Catalunya i que ofereix una empresa 
ecològica catalana 
 

Airejador estabilitzador aixeta ( 6 l/m ) (ES-105 /  ES-115) 
  

 ES-105 (M24x1) 
  
  

 

ES-115 (H22x1)  
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 Preu: 3,90/unitat 
 
 
 
GRÀFICA COMPARATIVA DE CABALS 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Com podem observar a aquesta gràfica, la instal·lació d’un airejador provoca una 

reducció important de litres d’aigua. Si comparem un economitzador instal·lat a una 
dutxa amb una dutxa estàndard; podrem veure com, amb el mateix cabal per ambdós 
objectes, el consum és inferior a la dutxa amb airejador. El preu és de 3,90 euros per 
unitat i el producte està fabricat amb plàstics tècnicament preparats per endarrerir 
l’adherència de la calç continguda en l’aigua. Tenint en compte que a cada bungalow hi 
incloem tres airejadors (60), que en els lavabos hi afegim unes 20 aixetes, a les dutxes 
hi afegim 40 aixetes,  i que en el restaurant i l’entrada hi afegiríem 6; ens surt un cost 
total de 491,4 € (126x3,9). 
 

És molt important destacar l’aigua que ens estalviem en aquest apartat; ja que 
segons dades de l’Observatori del Preu de l’Aigua a Catalunya, el preu de l’aigua al 
Solsonès és de 0,926€ cada 1000 litres. Si tenim en compte que instal·lem airejadors de 
pressió 4 bar, podem observar com estalviem una mitjana de 20 litres al minut. Partint 
de les dades anteriors, podem dir que si instal·lem les 126 aixetes amb aquest sistema 
ens estalviem 2,33 € per minut de funcionament (de totes les 126 aixetes juntes). Per 
tant, a partir de 211 minuts de consum de cada aixeta cobriríem els costos d’instal·lar la 
totalitat dels airejadors.  
 
 

 
Un cop vist l’eficiència d’aquest últim exemple, podem veure una taula amb els 

costos d’instal·lació de sistemes d’aigua ecològics que s’incorporarien en el nostre 
càmping i complirien tots els requisits. 
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INSTAL·LACIONS AIGUA 
MECANISMES D'ESTALVI D'AIGUA PREU 

Sistema de reg per goteig 2.013,15 € 
Dipòsit aigües pluvials 2.250 € 
Plantes d'aigües grises 18.935,18 € 
Ecobola 164 € 
Airejadors 491,40 € 

TOTAL COST 23.853,73 €  
25.- Taula pròpia del cost de les instal·lacions d’aigua 

 
 

 
 
4.2. L’ENERGIA  

 
 
 Abans de començar a comptabilitzar els costos que suposaran instal·lar 
mecanismes d’estalvis energètics, hem cregut convenient estudiar el consum en energia 
de tot el càmping i com es distribueix aquesta energia segons la seva funcionalitat. Per 
aquest objectiu, hem pres com a supòsit, molt acurat a la realitat, que una família 
consumeix al voltant de 5700 kw (kilowatts) l’any segons dades de l’INE11. Així, doncs, 
a continuació mostrem una taula a partir de la qual farem una descripció de les 
reduccions de l’energia que es produeixen en els càmpings en general: 
 
 En primer lloc, hem dividit el consum d’electricitat de família/mes entre el 
consum que fan normalment (la pròpia llar), en un bungalow o en una de les nostres 
parcel·les. En segon lloc, i seguint les premisses extretes d’uns treballs de ciències 
ambientals de l’UAB12, hem subdividit el consum d’energia segons el tant per cent del 
total que utilitza cada font. Aquestes són la climatització del local (47%), la il·luminació 
interior (7%), els electrodomèstics (21%), la cuina (8%) i l’aigua calenta (17%). 
 
 A partir d’aquí, podem observar que els bungalows redueixen en un 15% el seu 
consum d’energia en climatització gràcies als reguladors de temperatura que no 
permeten baixar de 17 graus a l’estiu o pujar de 23 al hivern (el 17 i el 23 graus són 
números hipotètics); a més a més, com que estaran dissenyats basant-se en 
l’arquitectura bioclimàtica13 també ajudar a reduir la despesa en climatització. També, 
hem arribat a la conclusió que els bungalows redueixen en un 45% la il·luminació 
interior14. Pel que fa als electrodomèstics, en un bungalow es consumeix un 50% menys 
d’energia que en una casa normal. Això és degut pel fet que molts aparells no són 
presents en un bungalow com l’assecadora, el rentavaixelles, l’ordinador, televisió...15. 
A l’apartat de cuina, podem dir que no hi ha diferència substancial entre un habitatge 

                                                 
11 Institut Nacional d’Estadística 
12 Universitat Autònoma de Barcelona 
13 L’arquitectura bioclimàtica consisteix en el disseny d’edificacions tenint en compte les condicions 
climàtiques, aprofitant els recursos disponibles (sol, vegetació, pluja, vents) per disminuir els impactes 
ambientals intentant reduir els consums d’energia. 
14 Un pis normal està format, per exemple, de 9 habitacions mentre que un bungalow només té 5 punts de 
il·luminació 
15 Sí que tenim en compte que segurament hi haurà unes quantes televisions i/o ordinadors comunitaris 
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normal i el propi bungalow. Finalment, fent referència a l’aigua calenta, gastarem 
només un 30% del que gastaria una llar normal, però no pel fet d’estar en un càmping 
sinó pel fet d’estar en un càmping ecològic on el 70% restant d’aigua calenta 
l’obtindrem gràcies a les plaques solars tèrmiques, que explicarem més endavant.  
 
 Les parcel·les sense bungalow encara tenen una reducció més brutal de l’energia 
que consumeixen respecte els habitatges. En primer lloc, la despesa en climatització és 
igual a zero. En segon lloc, les parcel·les tenen només un punt d’il·luminació; per tant, 
es redueix en un 90% el consum. En tercer lloc i pel que fa als electrodomèstics, només 
es redueix en un 75% ja que hi ha alguns electrodomèstics que sí que s’utilitzen com la 
rentadora, punts de càrrega de petits electrodomèstics, microones... (també tenim en 
compte les televisions i ordinadors que hem explicat abans). En quart lloc i en 
referència a la cuina, el consum també és zero. I, finalment, seguint el mateix raonament 
que hem fet abans amb el bungalow (fent referència a l’aigua calenta), el 70% d’aigua 
calenta la subministrarà la subministrarà les plaques solars tèrmiques.  
 
 

  % Normal  Bungalow  Parcel·les  
Climatització 47,00% 223,25 189,7625 0 
Il·luminació 
interior 7,00% 33,25 19,95 3,325 
Electrodomèstics 21,00% 99,75 49,875 9,975 
Cuina 8,00% 38 37,49 0 
Aigua calenta 17,00% 80,75 24,225 24,225 
Total kw 100,00% 475 321,3025 37,525 

26.- Taula pròpia dels càlculs energètics de les diferents funcionalitats 

  
 

Un cop vist la distribució de l’energia en les diferents utilitats, creiem 
convenient analitzar els diferents mecanismes que subministrarien aquestes fonts tenint 
en compte que es tracta d’un càmping ecològic i que, per tant, hem de complir una sèrie 
de requisits (es poden veure a l’ANNEX 2). 
 
 Començarem per l’estalvi amb aigua calenta. Creiem convenient establir el 30% 
del consum energètic per xarxa i el 70% restant provinent de les plaques solars 
tèrmiques per prevenció en cas de problemes amb les plaques solars... Com que ens 
basem en l’estudi dels mecanismes ecològics, anem a estudiar el cost d’instal·lació d’un 
planell solar tèrmic, que li pertoca el 70% d’energia en aigua calenta. Per cobrir tota la 
possible demanda del càmping (hipotètic cas del 100% d’ocupació), hem analitzat el 
consum necessari a partir de les 170 parcel·les de què disposa el càmping i del 70% del 
consum d’energia per escalfar l’aigua. Hem obtingut un total de 9.609,25 kw al mes16. 
Per obtenir aquests kw, hem trobat un pressupost que el podeu trobar a l’ANNEX 3. El 
preu és de 763,60 € amb una freqüència de 13kw. 
 
 
 Com podem observar, necessitarem tres planells solars tèrmics per cobrir el 
consum energètic (13x817x30 dies= 3.120 kw/mes). Com que el consum del càmping ha 

                                                 
16 Aquest número prové de fer el 70% del consum d’energia per produir aigua calenta en una llar normal i 
multiplicar-lo per el nombre total de parcel·les. Així obtenim els kw que ens estalviem de comprar gràcies 
a les plaques solars tèrmiques. 
17 La mitjana aproximada espanyola d’hores de sol són 8 hores diàries 
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de ser de 9.609,25 kw, obtenim mitjançant el quocient un total de 3 planells solars 
tèrmics que ja s’aproxima al 70% que volíem obtenir en un principi. Cal tenir en 
compte, que en cas que ens sobri energia (hem realitzat els càlculs estimant una plena 
ocupació), aquesta es podria vendre i així obtenir més benefici. Així, doncs, podem dir 
que el cost d’instal·lar tres panells solars tèrmics és de (763,60x3) 2.290,8 €. 
 
  
 A continuació, farem referència a la instal·lació de les plaques solars 
fotovoltaiques. Com hem dit a l’apartat de descripció del projecte, l’aparcament de 
cotxes serà el punt on pretenem instal·lar les plaques. Si tenim en compte que les 
plaques solars tèrmiques ocupen 6,52 m2; podem afirmar que ens queden 
aproximadament uns 990m2 de coberta utilitzables. Hem pres com a base un hipotètic 
cas on l’ocupació fos del 100% i el fet que volem consumir un 40% de l’energia que fos 
provinent de fonts renovables (aquesta energia comprendria la climatització, la cuina, 
els electrodomèstics i la il·luminació interior). L’altre 60% seria provinent de la xarxa 
per tal de prevenir-nos en cas d’algun error sobtat a les plaques. A més a més, com es 
pot observar a l’ANNEX 2 només ens cal un 22% d’energia renovable en energia per 
aconseguir l’etiqueta de DGQA (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.- Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 

  
Així, doncs, hem buscat el pressupost de les plaques solars tenint en compte que 

ha de cobrir 4.821,9 kw al mes18. Així, doncs, hem trobat el següent pressupost. Aquí 
mostrem algunes de les característiques més importants: 
 
 

MODELO PW 1650 
 
Pmax..........165 W 
Vmp...........34,4 V 
Imp............4,8 A 

                                                 
18 Aquest número és el 40% de l’energia que gastaríem en el cas de tenir totes les parcel·les ocupades en 
un mes (170 parcel·les). 
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Isc .............5,1 A 
Voc ............43,2 V 
Pmin ..........160 W 
Max System Voltage: 770 V 
Minimum Bypass Diode: 6 A 
Series Fuse...8 A 
Peso ............18 kg 
Medidas .......105 x 93,5 cm 
Garantía: 25 años. 
 

1067 Panel fotovoltaico 165W/24V 200,00 € 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com podem observar, per cobrir els 4.821,92 kw al mes hem d’usar 974 plaques 

solars fotovoltaiques com explica la següent equació: 0,165 kw/dia x 30 dies = 4,95 
kw/mes. I 4.821,92 kw/ 4,95kw = 974 plaques solars. Tanmateix, hem de considerar el 
lloc on les instal·larem. Ja hem dit abans que disposem d’uns 990 m2 utilitzables per 
col·locar les plaques solars. Si tenim en compte que cada placa solar fa 0,9765 m2(1,05 
x 0,93), i que ens cal instal·lar 974 plaques solars; obtenim que l’espai necessari és de 
951m2. Així, doncs, tindrien cabuda a les nostres instal·lacions. 
 
 A continuació anem a veure el pressupost. Podem veure que el cost de cada 
placa solar és de 200 euros. Si multipliquem aquest valor amb les 974 plaques solars, 
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obtenim que el cost total de la instal·lació és de 194.800 euros. Hem de considerar, 
però, que hem realitzat els càlculs a partir d’un hipotètic cas de 100% d’ocupació. Si 
tenim en compte que en realitat estimem una mitjana del 50% d’ocupació19, podem 
afirmar que de mitjana un 80% de l’energia que consumim provindrà de les nostres 
fonts d’energia renovables; i, per tant, només haurem de comprar el 20% a la xarxa 
(encara que sempre tindrem l’opció de consumir més de la xarxa en cas que hi hagués 
un problema a les plaques solars). 
 
 Gràcies a tots aquests càlculs, podem fer una estimació bastant acurada de quan 
temps tardaríem a fer rentable la inversió. Si tenim en compte que cada kw costa 0,14 € 
i ho multipliquem per l’energia que consumim de les nostres pròpies fonts renovables; 
podem dir que cada mes ens estalviaríem 675 € (0,14 x 4821,92). Si tenim en compte 
que la inversió inicial és de 194.800 euros, podem afirmar que en 24 anys la inversió 
seria rentable (194800/675= 288 mesos = 24 anys).  
 
  

Finalment, per acabar l’apartat d’estalvi energètic, hem pensat amb una nova 
alternativa: les faroles solars. Aquestes consten de la mateixa farola però amb una placa 
solar que li realitza el subministrament. Estan fabricades d’alumini natural capaces de 
suportar vents fins a 100 km/h. Creiem convenient fer una inversió moderada al principi 
degut a l’elevat preu. Després, en funció del seu rendiment i del benefici es pot estudiar 
la implantació de més faroles. Així, doncs, hem pensat instal·lar 20 faroles solars que es 
posarien en diversos punts del càmping. Aquestes anirien acumulant energia durant el 
dia i usar-la a la nit, fent que la il·luminació del recinte resulti de forma totalment 
gratuïta. A més a més, amb la instal·lació de temporalitzadors que vagin d'acord amb la 
llum del sol a temps real, aconseguirem que les faroles funcionin quan sigui necessari i 
no abans. Aquestes faroles solars també destaquen pel seu disseny que evita la 
contaminació lumínica (per tant, enfoquen totalment al terra i no dispersen al llum de 
forma horitzontal). D'altra banda, la resta de faroles del càmping obtindran l'energia de 
la pròpia xarxa elèctrica. A l’ANNEX 4 podem observar les característiques i el 
pressupost d’aquestes faroles. El preu és de 3.431,54 €. Si multipliquem aquest preu 
amb les 20 faroles, podem veure que el cost de la instal·lació d’aquesta alternativa 
energètica és de 68.630,8 euros. 
  

 
 

28.- Farola solar 

 
 
                                                 
19 A l’apartat de l’estudi del mercat, la mitjana d’ocupació era del 40%. No obstant, tenim l’objectiu 
d’augmentar la demanda a partir de diferents prestacions (etiqueta ecològica, ámbito jove…). Per això, 
estimem una mitjana de 50%. 



Pau Serrat, Esteve Bosch, Pol Riu i David Peris “Càmping qui pugui!” 

 35

 
 Per acabar aquest apartat, mostrem una taula on apareixen els mecanismes 
d’instal·lacions d’energia ecològics amb el seu preu corresponent. 
 
 

INSTAL·LACIONS ENERGIA 
Mecanismes estalvi energia Preu 
Plaques solars tèrmiques 2.290,80 
Plaques solars fotovoltaiques 194.800 
Faroles solars 68630,8 
COST TOTAL 265721,6  

29.- Taula pròpia del cost de les instal·lacions d’energia 

 

 
 
4.3. RECOLLIDA SELECTIVA  

 
 
La recollida de residus també és molt important per l’ecologia, però no n’hi ha 

prou amb només recollir, sinó que també s’ha de seleccionar, és a dir, s’ha de posar 
cada residu al seu corresponent contenidor. Per això, el càmping disposaria de 
contenidors d’envasos, vidre, paper i de deixalles, però també, d’un apartat per a residus 
especials, com ara roba, piles, ... que més tard serien enviats a la deixalleria. Tot i que 
tot això sembla molt fàcil, el principal problema per a la recollida selectiva és 
conscienciar a la gent per a que recicli, doncs molta gent ho tira tot en el mateix 
contenidor per comoditat i així no es recicla ni es col·labora amb el càmping.  

 
 A continuació, observarem el cost pel que fa a la recollida de residus que 
inclouria la despesa d’instal·lar contenidors, com serien els de paper i cartró, rebuig, 
vidre, piles, fluorescents, etc. 
 
 A més a més, a part dels contenidors pel càmping, voldríem instal·lar un seguit 
de contenidors de vidre, paper, envasos i rebuig (de dimensions més reduïdes que els 
habituals) per cada conjunt de 12 parcel·les i/o bungalows, fent una totalitat de 14 
contenidors extra (170/12). D’aquesta forma el que es pretén és conscienciar més a la 
gent per a que recicli, posant-les-hi més fàcil i fent-nos-ho més fàcil a nosaltres, degut a 
la proximitat que tenen amb els contenidors, ja que com hem dit abans la falta de 
conscienciació de les persones és el principal problema del reciclatge. En la següent 
taula podem veure els costos de l’adquisició de tots els contenidors. 
 
 Cal dir, abans de veure la taula de costos, que els contenidors de piles i 
fluorescents són de tràmit gratuït i que els contenidors de roba els aportaria l’associació 
“Roba Amiga”, la qual s’encarrega de la recuperació i el reciclatge de material tèxtil. A 
més a més, per “enviar” els residus a reciclar no hi ha cap problema ja que l'Ajuntament 
de Solsona ofereix els serveis de recollida selectiva de tots els tipus de residus.  
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Preu 
unitari(€) Unitats Total (€) 

Contenidors Envasos 120 L 70 14 980 
Contenidors Rebuig 120 L 38,5 14 539 
Contenidors Vidre 120 L 43,5 14 609 
Contenidors Paper 120 L 87,3 14 1222,2 
Contenidors piles 10 L - 1 - 
Contenidors fluorescents - 1 - 
Contenidors Roba - 1 - 
Contenidors Envasos 1100 L 325 1 325 
Contenidors Rebuig 1000 L 322 2 644 
Contenidors Vidre 800 L 267 1 267 
Contenidors Paper 1000 L 312 1 312 
Total     4898,2  

30.- Taula pròpia del cost de les instal·lacions de la recollida selectiva 
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5.- CONCLUSIONS 
 
 

Un cop acabat el nostre treball, hem extret un seguit de conclusions que 
exposarem seguidament: 

 
Hem començat analitzant la demanda del mercat del càmping, a tot 

Catalunya i en particular a la comarca del Solsonès, on hem descobert un important buit 
de mercat i per la qual cosa, creiem que és evident que es tracta d’una bona localització 
per instal·lar el nostre càmping. A grans trets hem esbrinat que els càmpings tenen una 
mitjana baixa d’ocupació (40’2%) deguda, en gran mesura, a la irregularitat amb que els 
campistes freqüenten els establiments, amb una alta ocupació a l’estiu, i baixa a l’hivern 
i tardor. 

 
És per això que la nostra intenció és augmentar els nivells d’ocupació, atraient a 

un públic jove i garantint als campistes un seguit de condicions, valorades molt 
positivament, tot aconseguint certs certificats ecològics, fets que ajuden al consumidor a 
decantar-se per un establiment o un altre. 

 
Un altre mètode que seria molt útil de cara a disminuir la irregularitat de 

campistes al càmping durant tota la temporada baixa seria arribar a un conveni amb la 
Associació d’Escoles Verdes (per programar sortides dels estudiants al nostre càmping), 
això seria molt beneficis econòmicament pel càmping ja que augmentaríem el nivell 
d’ingressos durant una època determinats mesos de l’any on aquets queden molt reduïts, 
el conveni també seria beneficis per les escoles a fi de que fomentarien la 
conscienciació de l’ecologisme i la importància de preservar el medi ambient als seus 
alumnes, donada la intrínseques condició de càmping ecològic, i a la oferta d’activitats 
relacionades amb l’educació ambiental.  

 
Pel que fa a l’apartat de reducció de costos, hem observat que totes les 

inversions inicials, amb les que es voldria reduir el consum energètic i d’aigua, són 
amortitzables a mitjà – llarg termini. Un cop amortitzades aquestes inversions, el 
càmping tindria uns costos variables molt reduïts i que provocarien un augment 
exponencial del benefici net de l’empresa. 

 
A partir d’aquestes conclusions ja es decisió de l’inversor si vol invertir en 

projectes amb una rendibilitat a més curt termini però amb un grau de risc molt més 
elevat que no creïn productivitat (com l’especulació immobiliària) o vol dedicar els 
esforços en un projecte sòlid i que de ben segur acabarà donant els seus fruits. 
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