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1.- Introducció:

Al  llarg dels  anys,  el  turisme s'ha consolidat com una eina fonamental  en el  camp
econòmic  europeu i  mundial,  però,  què  és  el  que  fa  que  aquest  sector  sigui  tant
notablement eficaç? En què es basa el sector turisme? Està tota la població informada
de la importància que té i de tots els camps que envolta?

Per tal de poder descobrir una part més, aquest Treball Final de Grau està dedicat a un
nínxol que cada vegada agafa més força, el món del càmping. El món del càmping és un
nínxol que poc a poc es va consolidant i evolucionant al sector del turisme. Avui en día,
es troben càmpings que abasteixen unes instal·lacions superiors que alguns hotels o
altres establiments turístics i generen una gran experiència al client, el qual no s'enfoca
en un target en especial ja que es poden trobar des de jubilats, famílies fins a joves.

De manera que, per poder dur a terme el treball "Els darrers cinc anys de l'Associació
de càmpings de Girona a les guies: ACSI, ADAC i ANWB" s'ha estudiat el fenomen de la
guia  turística  dedicada al  càmping amb les  seves  tres  principals  entitats  europees:
ACSI,  ADAC  i  ANBW  dins  del  territori  gironí.  Particularment,  fent  referència  als
càmpings que pertanyen a l'Associació de càmpings de Girona. El tema d'aquest Treball
final  de  Grau  gira  en  torn  a  l'evolució  dels  càmpings  que  integren  l'Associació  de
càmpings  durant  els  darrers  cinc  anys.  Per  a  poder  estudiar  aquesta  evolució,  és
essencial  conèixer  primerament  què  són  i  que  aporten  les  tres  guies  de  càmping
europees de referència.

1.1.- El perquè del treball:

El perquè del meu treball ve donat per la pròpia afició al món campista. Des de que la
meva vida laboral dedicada al món turístic va tenir un inici, va ser a un càmping. El
motiu pel  qual  la meva elecció va ser  investigar  i  estudiar  un tema, inicialment en
relació amb els càmpings, ve donat pel desig d'aprendre, culturitzar-me i assabentar-
me d'elements que formen part del meu dia a dia laboral.

Va ser el moment d'escollir el tutor, i un cop assignat, va arribar la primera reunió. El
Dr. Lluís Mundet i jo, vam arribar a la conclusió de que, els treballs i estudis en relació
amb els càmpings són molt escassos. Un cop el tutor, dóna el vistiplau, em disposo a
trobar el tema perfecte de càmpings. Va ser en aquell moment quan, vaig concretar
una reunió amb el  senyor Ward Wijngaert de l'Associació de càmpings de Girona i
professor de la mateixa Facultat  de Turisme de la Universitat  de Girona.  El  senyor
Wijngaert i jo vam reunir-nos diverses vegades per trobar el tema ideal encara que la
temàtica ja estava decidida. Va proposar-me un estudi per a l'Associació, una recerca
de les guies de càmping europees, de fet ha estat una petició directa de la mateixa
associació, tal com es pot veure en les dues cartes de suport que m'han fet arribar per
part de l'associació i el grup Sènia (veure annex). El tema era perfecte tot i que amb el
transcurs  dels  mesos  ha  hagut  modificacions.  Es  presentaria  com  el  primer  i  únic
treball en relació a l'evolució de les guies i els càmpings corresponents a l'Associació.
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Després de l'autorització del meu tutor, vaig començar a recopilar tota aquell material
necessari i tota la informació de suport i el treball va començar a escriure's.

1.2.- Objectius:

L'objectiu principal d'aquest Treball Final de Grau és:

– Observar l'evolució i els canvis que han patit els càmpings que representen a
l'Associació de càmpings de Girona els darrers cinc anys en les tres principals
guies europees de càmpings.

Com a objectius secundaris:

– Entendre el funcionament de cada guia de càmping i conèixer amb profunditat
la utilitat de cada una de elles i els serveis que ofereixen.

– A partir de les taules evolutives, conèixer els canvis soferts pels càmpings de
l'associació en el marc de les guies.

1.3.- Metodologia i fonts utilitzades:

Inicialment,  i  com  ja  s'ha  esmentat  anteriorment,  la  realització  del  meu  treball
comença amb la reunió amb el Dr. Lluís Mundet, seguida per unes sessions amb en
senyor  Ward  Wijngaert.  Durant  les  sessions  portades  a  terme  a  l'Associació  de
càmpings de Girona, es va acabar de decidir el tema d'aquest Treball Final de Grau, "Els
darrers  cinc  anys  de  l'Associació  de  càmpings  de  Girona  a  les  guies  ACSI,  ADAC  i
ANWB". Com ja s'ha citat anteriorment, aquest estudi és una col·laboració per petició
directa de l'Associació, d'aquesta manera, és la mateixa la que ha supervisat i guiat el
contingut del treball final. Inicialment, des de l'Associació, vaig rebre informació oficial
i de la mateixa manera, infinitat de contactes en relació a les guies tals com el senyor
Frank Jacobs, Bussines Manager d'ACSI o el senyor Ralph Heinze, gerent de l'empresa
Servicios Turísticos Heinze Latzke S.A. Inicialment, vaig recopilar totes les guies ACSI,
ADAC  i  ANWB  des  del  2013  fins  al  2017.  Un  cop  vaig  aconseguir  les  guies,
proporcionades per càmpings que pertanyen al  Grup Sènia, vaig poder començar a
mirar-les una per una.

Durant el transcurs de l'hivern, he tingut l'oportunitat de poder accedir personalment i
de  la  mateixa  manera,  col·laborar  participant  en  la  fira  del  sector  càmping
"Girocamping"  2017 i  a  la  fira  B-Travel  2017 de  Barcelona  2017.  També he  pogut
assistir a diferents esdeveniments que l'Associació de càmpings de Girona proposa al
seu calendari com per exemple va ser l'acte de celebració del seu 40è aniversari el
passat 18 d'abril del 2017 o la darrera Assemblea Extraordinària de l'Associació que es
fa efectuar el 06 de juny del 2017 a la discoteca Passarel·la a Empuriabrava.

Durant aquest esdeveniments, he pogut coincidir amb diferents directors de càmpings
que pertanyen a l'Associació de càmpings de Girona com és el càmping El Delfín Verde,
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La Laguna o el càmping Cypsela, categoritzat com l'únic càmping de luxe per par de la
Generalitat de Catalunya.

Gràcies a aquests contactes que el senyor Ward Wijngaer va proporcionar-me, vaig
poder concretar una cita amb el senyor Ralph Heinze, gerent de l'empresa Servicios
Turísticos Heinze Latzke, S.A., empresa que represente i es dedica a la comercialització
de totes les guies europees a Espanya. Durant la reunió que va ser efectuada el 11 de
febrer de 2017 a les seves oficines centrals, vaig poder fer una extensa entrevista al
senyor Heinze on també va participar-hi el seu pare, antic gerent de l'empresa.
He pogut estar en contacte amb el senyor Frank Jacobs, Bussines Manager d'ACSI  i
antigament de la guia ANWB durant totes les setmanes des del 23 de novembre del
2016. Les seves aportacions sobre ACSI i ANWB han estat molt encertades ja que el
senyor  Jacobs,  és un professional  que es  dedica des de fa  molts  anys  al  món que
envolta les guies de càmpings.

Durant  el  temps  de  dedicació  al  Treball  final  de  Grau,  he  pogut  visitar  diferents
càmpings i obtenir informació necessària per a poder dur a terme el meu treball final.
Aquesta documentació oficial la podem trobar citada a la bibliografia i escanejada als
annexes (veure annex).

La  manca  de  treballs  en  relació  als  càmpings  és  molt  extensa,  per  aquest  motiu,
l'adquisició de documentació i de models era molt escassa. Posseir les guies des del
2013 fins al 2017 tampoc va ser de fàcil accés ja que, cada any es publica una nova guia
i normalment, els càmpings solen desfer-se'n d'elles l'any següent.

1.4.- Estructura del treball:

Aquest Treball  final  de Grau s'ha estructurat en dos parts diferents; inicialment, es
presenta el marc teòric, on s'exposa primerament una breu història sobre els inicis dels
càmpings que pertanyen a l'Associació de càmpings de Girona gràcies a l'assistència a
la  celebració  del  seu  40è  aniversari  (1960-2017)  el  passat  18  d'abril  de  2017.
Seguidament es mostra una explicació sobre el declivi que les guies han resistit degut a
l'evolució de les TIC, acompanyada de un reduït sumari sobre la integració de cada guia
al món tecnològic. La informació i els comentaris més individuals sobre aquesta part
del  treball,  venen  donats  per  part  de  diferents  entrevistes  que  s'han  efectuat  a
diferents professionals del sector.

Consecutivament, es dóna pas a l'extensa explicació de cada guia europea començant
per ACSI, continuada per ADAC i finalitzada per ANWB. Dins de cada descripció es pot
descobrir  la  història  de  cada  guia  i  el  seu  paper  a  l'actualitat,  seguit  dels  propis
productes que es poden trobar al mercat, continuat per la seva presència al món 2.0,
l'aparició  dels  càmpings  a  la  publicitat  dins  les  guies  i  el  preu  que  paguen  els
establiments per aquest servei i finalment, els criteris d'avaluació que té cada guia per
qualificar els càmpings europeus. Per poder aconseguir tota la informació necessària

• 9 •



per  cada  punt,  s'ha  utilitzat  informació  oficial  atorgada  per  diferents  entitats  o
professionals de l'esfera del càmping.

Tancats els capítols referents a les guies dins del marc teòric, s'entaula la part pràctica.
Dins d'aquest apartat s'exposen les cinc taules relacionades amb l'evolució i els canvis
que els càmpings que pertanyen a l'Associació han adoptat amb el pas del temps. Dins
de cada graella, s'estudien diferents elements de gran importància referents a cada
guia i a cada càmping. Inicialment, es pot apreciar la presència o no dels càmpings dins
les  guies  europees  i  la  seva  estada  durant  cinc  anys,  seguit  de  l'aparició  o  no
d'elements  publicitaris  i  a  quin  format,  la  categoria  que  reben  per  part  de  la
Generalitat de Catalunya, la informació individual de cada càmping que ofereix cada
guia i finalment l'acceptació o no de sistemes de descomptes i si es dóna el cas, a quin
preu.

Gràcies a les graelles evolutives, es poden extreure conclusions derivades a partir dels
canvis que s'han observat durant el transcurs dels cinc últims anys.

Cal  destacar  que  l'extensió  del  treball  és  de  més  de  100  pàgines  ja  que
aproximadament unes 40 d'aquestes  són dedicades a les taules evolutives i  també
existeixen annexes. S'ha discutit el fet de col·locar les taules als annexes o al treball,
però després d'unes pautes per part del Dr. Lluís Mundet i l'Associació de càmpings
gironina s'ha arribat a la conclusió de que les taules són l'essència del treball i un punt
molt important a tenir en compte. Per aquest motiu, s'han adjuntat dins del treball.

Finalment, existeix una versió diferent a aquest treball que acumula més pàgines i més
informació complementària ja que es tracta d'un tema molt extens, però per motius de
limitació de pàgines i per seguir estrictament el manual que s'aplica al Treball final de
Grau,  s'ha  reduït.  Aquella  versió  serà  entregada  com  la  col·laboració  que  es  fa  a
l'Associació i  també es presenta als premis que l'Associació de càmpings de Girona
proposa per a tots aquells treballs que facin referència al món càmping.

1.5.- Agraïments:

Voldria agrair al meu tutor, el Dr. Lluís Mundet la seva col·laboració i assistència durant
el transcurs d'aquest Treball final de Grau, agrair els seus consells i la seva implicació.
Seguidament voldria agrair al meu cotutor, el Sr. Ward Wijngaert tota la seva atenció i
ràpida resposta durant tot aquest temps, agrair-li també la seva confiança, cessió de
dades i convertir-se en un gran punt de suport.

Posteriorment,  agraïments  a  tot  l'equip  del  Grup  de  càmpings  Sènia  per  la  seva
transmissió  de  dades  oficials  i  de  guies  càmping.  El  seu  suport  i  esperança  en els
resultats d'aquest treball. Així mateix a tots els professionals del sector càmping amb
els que he tingut l'oportunitat i el plaer de conèixer.
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Finalment, donar les gràcies al Sr. Frank Jacobs que des d'Holanda, sempre ha tingut
una estona per poder ajudar-me amb els dubtes que poguessin sortir durant la creació
d'aquest treball. La seva familiaritat i per tota la seva ajuda.

MARC TEÒRIC

2.- Història dels càmpings que pertanyen a l'associació de càmpings gironins:

Inicialment, és d'important rellevància conèixer la història dels càmpings a la província
de Girona, i essencialment aquells que pertanyen a l'Associació de càmpings de Girona.
Cal esmentar que l'any 2017, els càmpings gironins celebren el seu 60è aniversari i
l'Associació  de  càmpings  de  Girona  el  seu  40è.  Per  motiu  d'aquesta  celebració,
l'Associació  de  càmpings  gironins  crea  un  esdeveniment  on  convida  a  tots  aquells
professionals del sector que pertanyen als càmpings de l'Associació.

Segons la revista ara.cat i amb la pròpia assistència a aquesta celebració, s'esmentaran
els punts més interessants d'aquest esdeveniment que es va portar a terme el passat
18 d'abril de 2017 al Castell de Calonge, Girona.

Figura 2. Acreditació per a professionals. 40è aniversari Associació Girona. Calonge, 18 abril 2017.
Font: Associació de càmpings de Girona

Gràcies a aquest esdeveniment, s'ha pogut conèixer la història dels càmpings gironins i
de l'Associació durant aquests 40 anys.  Inicialment, cal destacar que l'Associació de
Girona  és  l'entitat  més  antiga  de tot  l'estat  espanyol  reunint  74  establiments  que
sumen  93.000  places  a  Girona.  De  la  mateixa  manera,  cal  destacar  que  un  dels
càmpings  que  pertanyen  a  l'Associació,  el  càmping  Costa  Brava,  a  Sant  Antoni  de
Calonge, Girona, és el càmping més antic d'Espanya que segueix obert.

L'exposició es porta a terme en 17 poblacions diferents, on, es pot observar i apreciar
més de 120 fotografies on es representen els canvis i les innovacions que els càmpings
gironins en un nivell molt elevat a Europa.
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L'associació de càmpings de Girona es va fundar el 13 de maig de 1977 amb l'objectiu
de protegir els càmpings que formessin part d'ella i garantir uns serveis d'alta qualitat
als  campistes.  Durant  aquests  40  anys,  s'han  pogut  conèixer  diferents  presidents:
(1977-1980)  Sr.  Lluís  Roqué,  (1980-1987)  Sr.  Josep  Serra,  (1987-2009)  Sr.  Jaume
Genover,  (2009-2013)  Sr.  Josep  Maria  Pla,  i  finalment,  (2013-2017)  el  Sr.  Miquel
Gotanegra.

Segons el diari ara.cat, tenim el plaer de poder llegir una entrevista amb el Sr. Miquel
Gotanegra, actual president de l'Associació de càmping de Girona i creador de la fira
Girocamping des del 2013; on, assegura que “Una família que entra en un càmping hi
torna”. El Sr. Gotanegra, explica diferents temes en relació a l'Associació i als càmpings
en general. El president assegura que els càmpings gironins es posicionen en una molt
bona  posició  al  mercat  europeu  ja  que  els  càmpings  generen  8,5  milions  de
pernoctacions  a  l'any on el  70% d'aquest  total  es tracta de client  estranger,  de  la
mateixa manera que ofereixen un 6.500 llocs de treball durant les temporades d'estiu.

Segons  el  Sr.  Gotanegra,  no  existeix  competència  dins  dels  càmpings  gironins.  La
competència es troba a altres zones.  Amb aquesta declaració,  l'actual  president de
l'Associació de càmpings gironins es refereix a que, encara que Girona es posiciona al
mercat a un nivell  molt elevat,  Espanya només ofereix 1.350 càmpings mentre que
França 8.500.

Com va començat tot? Aquesta pregunta pot estar  present en diferents moments,
doncs, tot va començar l'estiu del 1953 a Palamós quan un grup de joves va preguntar
al senyor Juan Farré si podien acampar als terrenys al costat de casa seva. En aquest
moment, va sorgir el càmping La Fosca, ja tancat des de fa anys. Aquell mateix any,
l'empresari va obtenir possessió en altres terrenys per poder crear el càmping Costa
Brava,  a  Calonge,  però  no  va  ser  fins  5  anys  desprès  que  va  rebre  l'autorització
concedida per la direcció general  de Turisme la qual  acreditava l'espai per a poder
instal·lar un  “campamento de turismo, denominado Calonge” de primera categoria i
amb capacitat per a 400 “acampadores”. Avui en dia, és el càmping més antic de l'estat
espanyol.

Sent  el  càmping  més  antic  en  funcionament  d'Espanya,  aposten  per  un  servei  de
qualitat a mides reduïdes ja que només disposen de 220 parcel·les i cap bungalou.

Des dels anys 50 fins a l'actualitat, els càmpings han variat en tots els seus serveis. Com
comenta el senyor Josep Albert Banús, del càmping Internacional de Calonge, abans les
reserves  no  existien,  qui  arribava  primer,  ocupava  la  parcel·la.  En  l'actualitat,  els
càmpings gironins es posicionen com a pioners dins del sector turístic amb el medi
ambient, són els que més certificats en referència a la qualitat ambiental acumulen
com els ISO 14001 i els EMAS (màxims distintius).

Finalment, per poder facilitar l'elecció d'un càmping gironí, es divideixen en segments:
Allotjaments luxosos, benestar i salut, esports aquàtics, rutes per arrossars.
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3.- Actualitat de les guies càmping:

Des de l’evolució d’Internet, la utilització de les guies han suposat un canvi en la seva
utilització. Avui en dia, els smartphones s’han apoderat de tota informació útil possible
pels viatgers durant tota la seva etapa de viatge (abans, durant i desprès).

Durant  el  pas  dels  anys,  s’han introduït  múltiples aplicacions,  blogs,  xarxes socials,
pàgines d’interès, etc. sobre viatges i tot el que comporta i d’aquesta manera, al ser
una eina més fàcil, ràpida i útil, s’han deixat en un segon pla a les guies o tot llibre
imprès que tant útils i indispensables havien estat en un altre temps.

Com ja s’ha esmentat abans, el món electrònic facilita al viatger planificar, dur a terme
o fins i  tot  a  qualificar  molts  dels  aspectes del  seu viatge en pocs minuts.  Un clar
exemple de la multitud d’APP’s, és l’aplicació Packing Pro, la qual ajuda a poder fer la
seva maleta abans del viatge i no oblidar res d’important. Seguidament, ens trobem
amb un fenomen d’Internet: MiNube, “Donde empiezan los viajes. Y donde terminan,
para compartir lo que has vivido” aquest és l’eslògan que utilitzen per a poder vendre
la seva imatge a Internet.  Gràcies a  MiNube,  el  viatger  pot  planificar  el  seu viatge
abans de sortir de casa ja que la seva comunitat ofereix diferents plantejaments, i un
cop finalitzi el seu viatge, poder compartir-ho i gràcies a això, fer que diferents viatgers
una altre vegada escullin o no una destinació, allotjament o fins i tot restaurant.

El fet que els continguts que apareguin en aquest tipus de plataformes sigui per part
de viatgers que han viscut les diferents experiències, fa que el següent viatger és senti
més còmode i directament crea un nivell de fiabilitat superior en front a les guies o
llibres  impresos  per  editorials  i  professionals  del  sector  com  en  aquest  cas,  les
editorials de guies càmping. El fet de que la població comparteixi la seva experiència
en plataformes socials no controlades per cap entitat o empresa, fa que la informació
sigui fiable pel client però que no sigui del tot exacte.

De la mateixa manera, trobem el cas del poderós TripAdvisor, que ofereix a tots els
públics diferents consells per a poder aprofitar al màxim el seu viatge. Avui en dia, s’ha
consolidat  al  mercat  com  una  eina  molt  utilitzada  per  part  dels  viatgers  a  l’hora
d’escollir  tant  destinació,  com restaurant  o allotjament.  Conforma la  comunitat  de
viatges més gran del món, gràcies a els registres de TripAdvisor del tercer trimestre de
2016, es sap que amb l’excel·lent xifra de 390 milions de visites cada mes i 435 milions
d’opinions  i  comentaris  de,  com  citat  anteriorment,  restaurants,  allotjaments  i/o
destinacions.

D'altra banda, cal destacar el que comenta el senyor Albert Barrachina, director del
càmping Cala Gogo, Calonge. El senyor Barrachina discuteix durant el transcurs d'una
entrevista que és cert que les guies en paper han perdut força importància degut a
Internet però els editors s'esforcen a mantenir-les al mercat amb diferents estratègies i
poder seguir venent milers de guies cada any.  Es cert que, com comenta el senyor
Barrachina, encara existeix gent, especialment gent gran, que prefereix tenir les guies
en paper i no al mòbil. Si fan una ruta de càmping a càmping, especialment durant la
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temporada baixa, no fan reserva i paren i pernocten als càmpings que han consultat a
la guia durant el trajecte.

A causa del canvi de visió de les guies i  de l’augment de la utilització de les noves
tecnologies, les grans empreses productores de guies de càmping, també han apostat
obertament per  la  seva integració en el  món de les TIC.  Per  aquest  motiu,  es pot
comprovar que les guies han patit un canvi degut a l'evolució d'Internet.

Particularment,  gràcies  a  una  entrevista  amb  el  senyor  Frank  Jacbos,  cap  de
publicacions de les guies ACSI  i  anteriorment d’ANWB, s'inicïa la introducció de les
guies paper al món tecnològic amb ACSI, una de les guies càmping més important a
nivell Europeu.

1.- Auto Camper Service International (ACSI):

Cada  pàgina  web  d’ACSI  són  receptius  en  13  idiomes  excepte
www.kleinefijncampings.nl que es troba només en 5 idiomes. Les aplicacions que ACSI
ofereix  al  públic  són  fàcilment  localitzables  en  portals  web  com  PlayStore  per  a
Android i AppStore per a IOS.

L’empresa ACSI disposa de tres aplicacions diferents a disposició dels consumidors. En
primer  lloc  trobem  ACSI  Càmpings  Europa,  seguidament,  CampingCard  ACSI i
finalment ACSI Klein & Fijn Kamperen. L’aparició d’aquestes App fan que l’empresa no
aposi únicament per les guies tradicionals, i d’aquesta manera, els campistes poden
estar completament informats ja per la banda impresa com pel món 2.0.

Les aplicacions ACSI, seran exposades i explicades detalladament al capítol 4.1.4. (Món
2.0)

2.- Allgemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC):

Inicialment,  cal  destacar  que  la  pàgina  web  oficial  d’ADAC  es  troba  única  i
exclusivament  a  l’alemany,  llengua  del  país  de  la  seva  fundació,  Alemanya.
Seguidament,  les  aplicacions  que ADAC ofereix  als  campistes  són  disponibles  a  les
plataformes de Play Store per a usuaris Android i a AppStore per a usuaris IOS.

L’empresa  ADAC  aposta  pel  món  digital  ja  que  trobem  una  suma  total  de  26
aplicacions dividides en cinc seccions diferents: Emergències (4 aplicacions), trajecte (8
aplicacions),  informació  i  norícies  (3  aplicacions),  a  l'aire  lliure  (6  aplicacions)  i
finalment, club (5 aplicacions).

ADAC és una empresa que es dedica principalment a l'automobilisme i a la seva vegada
al càmping, fet que fa que s'esmentaran totes les seves aplicacions encara que només
es profunditzarà en aquelles que tinguin relació amb el món càmping:

3.- Algemne Nederlandse Wielrijders-Bond (ANWB):

ANWB posseeix la seva pàgina oficial www.anwbcamping.nl que es troba íntegrament
a la llengua holandesa. Segons estadístiques proporcionades pel senyor Ralph Heinze
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(gerent de l'empresa SERVICIOS TURÍSTICOS HEINZE LATZKE, S.A.), aquest últim 2016,
ha rebut més de 366.000 visites al mes (4,4 milions de visites durant tot l'any) i amb
més de 128.000 comentaris per part de campistes. Es tracta d'una eina molt utilitzada
per a la població holandesa.

Tal  i  com  s'ha  esmentat  al  punt  d'ADAC,  aquesta  empresa  també  es  tracta  d'una
companyia  la qual  es dedica inicialment a  l'automobilisme i  de  la  mateixa manera
també al món en relació al càmping. Es per aquest motiu per el qual novament, es
troba que la majoria de les aplicacions estan relacionades amb temes allunyats als
càmpings.

Com  aplicacions  en  relació  al  món  càmping  trobem  que  la  companyia  aposta
principalment per ANWB Camping seguit de ANWB Vakantiehulp. Ambdues aplicacions
serán explicades detalladament dins el punt (4.3.5).

4.- Què és ACSI, ADAC i ANWB:

Dins  d'aquesta  secció,  s'estudien els  capítols  4.1,  4.2  i  4.3  que  fan  referència  a  la
història, l'actualitat, els productes i la comercialització d'altres productes, el món 2.0,
la publicitat dins les guies i els criteris d'avaluació de cada guia europea.

4.1.- Què és ACSI?

L'inici del primer capítol, s'inicia amb la guia més forta del moment. L'holandesa ACSI.

4.1.1.- La història d'ACSI:

Auto  Camping  Service  International  (ACSI),  és  una  companyia
holandesa  privada  experta  en  el  món  relacionat  amb  el  càmping,
posicionada al mercat com una de les empreses dedicades al càmping
més importants existents a Europa.

ACSI va ser fundada l’any 1965 per l’holandès Ed van Reine, pare de l’actual director de
la companyia: Ramon van Reine.

L’any 1965, ACSI va proporcionar al mercat la seva primera guia, amb informació sobre
només 55 càmpings europeus, a diferència de l’actualitat  on podem trobar més de
10.000 càmpings europeus són inspeccionats anualment per professionals del sector.
D’aquesta manera, el que el senyor Van Reine intentava era que molts dels campistes,
no trobessin els càmpings tancats i, de la mateixa manera, tinguessin més informació
sobre els càmpings on s’allotjarien.

Com s’ha citat anteriorment, la primera guia ACSI va ésser creada per Ed van Reine. Es
tractava d’un professor holandès que durant l’estiu de  1965, va decidir, amb la seva
família, emprendre un viatge campista a Espanya. Desprès de moltes hores de viatge,
un cop van arribar a l’estat espanyol, les seves vacances no van ser el que esperaven,
ja  que el  càmping on  volien allotjar-se  estava  completament ple.  Degut  a  aquesta
decepció, Ed van Reine i dos companys van decidir crear un sistema de reserves on
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aparegués tota la informació necessària sobre els càmpings més importants a nivell
europeu.

Durant un temps, els tres companys van escollir els 55 càmpings que trobaven més
representatius  a  nivell  europeu  i  van  inspeccionar-los  ells  mateixos.  Un  cop  van
recopilar tota la informació que trobaven important i necessària, va sorgir publicada la
primera guia “Auto Camper Service Internacional” (ACSI). El motiu principal de la guia
era  que  cap  campista  es  trobés  amb el  mateix  problema d’Overbooking  o  amb el
càmping  tancat,  ja  que  existia  la  possibilitat  de  reservar  el  càmping  escollit  amb
antelació gràcies a diferent informació que apareixia dins de la guia.

Tot va començar amb el primer campista conegut com Thomas Holding (1844-1930).
Britànic, que es considerat com el creador del viatge d’acampada. Va ser qui al 1908,
va  narrar  la  primera  publicació  a  la  història  d’un  manual  campista  (The  Campers
Handbook),  on  compartia  la  seva  passió  i  experiències  campistes.  Al  1878  va  ser
fundador d’un club ciclista i també fundador d’una associació campista que avui dia
rep el nom de Camping & Caravaning Club.

Gràcies a les seves històries, Holding, compartia el seu fanatisme des de mitjans del
1800. Considerat com la primera persona que es va decidir pel món de l’acampada.
Només viatjava amb una tenda de cotó, mantes i menjar. Les experiències del senyor
Holding, van despertar els interessos d’un sastre holandès conegut com Carl Dening, i
va ser ell qui va dissenyar la primera tenda de campanya. La innovació va fer que la
població  holandesa  s’interessés  i  d’aquesta  manera,  el  sastre  va  començar  a
confeccionar tendes. Dening va ser pioner a Holanda.

Degut a la gran repercussió que va crear el món de l’acampada, era un privilegi el fet
de poder acampar que només l’alta classe podia permetre’s, ja que l’equipament no
estava a l’abast de tothom. Va ser després de la Segona Guerra Mundial (1945) quan
Holanda es va aficionar a l’experiència, i el govern va decidir que l’acampada havia de
ser practicada per tota la població. En aquest moment, els preus de l’equipament van
disminuir i la demanda va augmentar notablement.

Uns anys més tard, ACSI apareix i poc a poc, la companyia va anar agafant més força al
mercat  ja  que l'experiència càmping estava  començant  a  ser  molt  habitual  al  món
turístic, sobretot al turisme holandès.

La primera guia ACSI es va vendre al preu de 1 florí holandès, es a dir 0,45€. Un preu
molt econòmic en comparació a l’actualitat, encara que, ja al 1965, el càmping estava
passant a ser una moda nacional. Per aquest motiu, l’experiència càmping començava
a  impulsar  un  gran  interès  turístic  i  la  creació  d’una  guia  dedicada  a  les  seves
informacions feia que la demanda fos molt elevada.

4.1.2.- Actualitat:

Amb  el  pas  del  temps,  ACSI  va  anar  creixent  fins  a  consolidar-se  com  grans
especialistes a l’esfera càmping, amb 52 anys d’experiència, s’ha convertit en empresa
líder al mercat europeu en l’àrea càmping, ja que segons les xifres d’ACSI, anualment la
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companyia ven més de 500.000 guies en 14 països diferents.  Amb aquestes dates,
podem afirmar que les guies ACSI formen part de les eines que tot campista necessita
anualment per començar el seu viatge.

La seva tasca facilita les opcions tant a campistes com a empreses. El que ACSI porta a
terme  gràcies  a  les  seves  guies  càmping  és  un  coneixement  dels  càmpings  més
importants a nivell europeu que passen un examen anual per part d’un dels inspectors
ACSI,  malgrat  que,  a  diferència  amb  les  diferents  guies  que  s’especificaran
seguidament, no puntuen els càmpings amb estrelles a través dels seus exàmens si no
que  només  apareixen  els  càmpings  considerats  amb  més  qualitat  dins  de  l’àmbit
europeu.  Es a  dir,  no reben cap qualificació per  part  de la guia,  si  no que ofereix
informació en relació amb la qualitat  i  el  servei  de cada càmping.  Segons el  criteri
d’empresa, els comentaris i puntuacions sobre cada càmping ha d’anar de la mà dels
consumidors de cada establiment.

En  l’actualitat,  la  companyia  ha  creat  un  equip  de  més  de  300  inspectors  que  es
dediquen a posar  a  examen a tots  els  càmpings  que formen part  de la  comunitat
d’ACSI. Els inspectors revisen anualment cada càmping que pertany al segell d’ACSI, i
revisen totes les seves instal·lacions, fet que els diferencia d’altres guies. L’examen que
els càmpings han de passar per a poder continuar amb el segell és una llista d’uns 200
serveis que l’inspector revisa un cop allotjat per així poder tenir dades actualitzades
cada any. Finalment, cal destacar que normalment, els inspectors d’ACSI solen viatjar
als càmpings a principis del mes de setembre.

Si  el  càmping supera tots  els  nivells  de qualitat  desprès de la seva inspecció,  ACSI
col·loca personalment un segell amb el seu logotip i l’any a cada càmping, a diferència
d’altres guies de càmping que envien directament el segell. Aquest adhesiu s’enganxa
a recepció i és la mostra de que el càmping ha passat la inspecció anual i  ha estat
auditada i a la vegada, aprovada per ACSI.

Per poder aparèixer dins la guia ACSI, no hi ha cap obligació de pagar. El càmping ha
d'avisar que vol sortir a la guia i, l'equip d'inspectors, valora si mereix sortir o no.

Amb el pas del temps, la companyia ha pogut posicionar la seva marca al mercat amb
una molt àmplia varietat de productes que es definiran detalladament més endavant
com per exemple CampingCard ACSI, ID CLUB, Aplicacions mòbils, Eurocampings, etc.
Fins  a  dia  d’avui,  on  l’any  2016,  segons  dades  per  part  d’ACSI,  es  va  registrar  un
augment de les ventes amb més de 500.000 còpies venudes.

És la única guia holandesa que ofereix informació sobre 8.600 càmpings a 29 països
diferents i que imprimeix les seves guies en diferents idiomes. És tot un èxit.

4.1.3.- Productes ACSI:

SECCIONS:

La  companyia  d’ACSI,  ofereix  dos  seccions  totalment  diferents.  Per  una  banda,
ofereixen ACSI Publishing i d’altra banda ACSI Touroperating.
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 ACSI Publishing:

L’equip  d’ACSI  es  posiciona  al  mercat  amb  la  venta  de:  guies  càmping  en  paper,
aplicacions tecnològiques, DVD’s, articles de càmping, articles de viatge, ID CLUB... A
partir d’això, podem apreciar que ACSI disposa de moltes facilitats per als campistes.

A aquesta secció, l’empresa s’ocupa de les guies càmping, de www.eurocampings.eu,
ACSI CampingClub i ACSI ID CLUB.

1.- Guies ACSI:

Dins de les guies impreses per part de la companyia ACSI, cal destacar la infinitat de
productes que poden oferir per a complementar-les. Les guies ACSI, inclouen la targeta
de descompte per la temporada baixa a diferents càmpings europeus, es pot observar
que  la  guia  ACSI  no  puntua  els  càmpings  amb  cap  nota  ni  estrelles,  es  limiten  a
informar  als  campistes  dels  serveis  que  ofereix  cada  càmping.  Ofereixen  guies
impreses a diferents idiomes.

ACSI ofereix al mercat diferents guies dividides per diferents destinacions. Inicialment,
trobem la guia:

1.-  Campinggids  Europa  (NL)  /  Campingführer  Europa  (GER),  guies  impreses  a
l’holandès i l’alemany en dos volums diferents. Apareixen 8.600 càmpings en 22 països
diferents: Noruega, Suècia, Finlàndia, Dinamarca, Països Baixos, Bèlgica, Luxemburg,
Alemanya,  Suïssa,  Àustria,  Polònia,  Lituània,  Estònia,  República  Txeca,  Eslovàquia,
Hongria,  Romania,  Eslovènia,  Croàcia,  Bòsnia i  Hercegovina,  Grècia,  Gran Bretanya,
Irlanda,  França,  Andorra,  Espanya,  Portugal  i  Itàlia.  Durant  l'any  2016,  s'han  venut
47.000 còpies només a Holanda i 27.000 còpies a Alemanya, Àustria i Suïssa.

2.- Campinggids Zuid-Frankrijk (NL), es tracta d’una guia holandesa on apareixen 2.235
càmpings  de 9 països  diferents  ubicats  al  sud d’Europa:  Portugal,  Espanya,  Sud de
França, Andorra, Itàlia, Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina i Grècia. L'any 2016,
s'han venut 33.000 còpies només a Holanda.

3.- Campingführer Deutschland (GER),  es  tracta d’una guia escrita exclusivament a
l’alemany on es poden trobar 2.760 càmpings localitzats a 7 països diferents en un radi
molt proper: Alemanya, Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Dinamarca, Àustria i Suïssa. 

4.- Campinggids Frankrijk (NL), s’hi troben 2.450 càmpings ubicats a França.

5.-  Guida  Internazionale  dei  Campeggi  (IT),  guia  italiana  amb 4.200 càmpings  a  9
països: Itàlia, França, Catalunya, Suïssa, Àustria, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina i Grècia.
L'any 2016, s'han venut 7.500 còpies a Itàlia.

Seguidament, es troben diferents guies “especials”. Principalment, CampingCard ACSI
(NL/GER/FR/ENG/ES/IT/DK), guia on apareixen els 3.300 ACSI càmpings europeus que
SÍ accepten la targeta de descomptes durant la temporada baixa. Durant l'any 2016,
han venut 479.000 còpies a Europa. Seguidament, la guia ACSI Klein & Fijn Kamperen
(NL), guia  amb 2.050 càmpings  europeus  denominats  com a  “petits  càmpings”,  es
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defineixen els que posseeixen menys de 50 parcel·les.  I  finalment,  CampingCard &
Camperplaatsengids (NL) / CampingCard and Stellplatzführer (GER), dos volums de
guies amb més de 12.000 càmpings i àrees de descans ubicats/des a Europa.

2.- Packs ACSI CampingCard:

Com  s’ha  vist  anteriorment,  la  companyia  ACSI  llança  al  mercat  guies  on  només
apareixen els càmpings que si accepten la targeta de descompte durant la temporada
baixa  i  la  seva  novetat  al  món  2.0.  Per  aquesta  raó,  la  companyia  decideix  crear
diferents packs amb descomptes.

Per a que tots els amants de càmping puguin gaudir de tots els serveis, ACSI ofereix per
al 2017 diferents ofertes en les quals es poden combinar diferents elements per un
preu molt més assequible i gaudir sempre de les guies impreses:

1.- Guia 2017 + targeta de
descompte per a temporada

baixa.

No socis d’ACSI ID CLUB: 15,95€
Socis d’ACSI ID CLUB: 14,95€

2.- Guia 2017 + targeta de descompte
per a temporada baixa + APP

CampingCard 2017.

No socis d’ACSI ID CLUB: 19,54€
Socis d’ACSI ID CLUB: 18,54€

3.- Guia 2017 + subscripció a la
targeta de descompte per a

temporada baixa*.

No socis d’ACSI ID CLUB: 11,95€
Socis d’ACSI ID CLUB: 10,95€
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4.- Guia 2017 + subscripció a la
targeta de descompte per a

temporada baixa + APP
CampingCard**.

No socis d’ACSI IS CLUB: 11,95€
Socis d’ACSI ID CLUB: 10,95€

Figura 3. Diferents packs ACSI. Europa. 2017
Font fotos: www.acsi.es

Font taula: Creació pròpia

*Els  campistes  hauran  de fer  la  subscripció a  la  targeta  de descompte i  d’aquesta
forma, automàticament cada any rebran la nova guia,  la targeta i  un mini-atles. La
subscripció serà de com a mínim dos anys.

Els campistes estalvien 4€ a l’any escollint aquesta combinació.

**Novament, es troba que és una subscripció a la targeta de descomptes, encara que
ofereix  també  l’App  CampingCard.  Obtindrà  els  mateixos  elements  que  l’anterior
producte, al mateix preu, amb la novetat de poder gaudir de l’aplicació gratuïtament
durant el primer any. La subscripció serà mínima de dos anys.

Els  campistes  estalvien  7,59€  el  primer  any  i  4,59€  el  segon  any  amb  aquesta
combinació.

3.-   Www.eurocampings.eu  :

Inicialment, es pot destacar la seva plana web www.eurocampings.eu, es tracta de la
plana web més visitada a nivell  europeu en relació a càmpings.  Ofereix informació
sobre  càmpings  i  així  mateix,  també,  és  un  planificador  de  viatges.  Dins
d’eurocampings.eu, la companyia sí que ofereix als campistes les diferents puntuacions
que han obtingut els càmpings. D’una manera molt senzilla, els campistes poden cercar
el càmping que desitgin visitar i observar la puntuació que han rebut per part de clients
que han visitat el càmping o directament buscar una regió o país per poder escollir el
càmping millor puntuat entre els 9.957 que revisen.

Dins de la plana web, els campistes també poden fer servir diferents filtres: càmpings
petits, càmpings ubicats al costat del mar, càmpings amb animació, càmpings per a
minusvàlids,  càmpings  amb  Wi-Fi  o  càmpings  amb  parcs  d’atraccions.  Una  vegada
escollit el filtre, el client pot tornar a escollir la regió o país que es desitgi.

Si es busca un càmping a Lloret de Mar, es pot trobar el clar exemple de Càmping
Tucan, càmping que pertany al grup Sènia i observar la seva puntuació per part dels
campistes:
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Figura 4. Valoració campistes sobre càmping Tucán. Pàgina oficial Eurocampings. 2017.
Font: www.eurocampings.eu

Analitzant la darrera imatge, es pot comprovar la valoració dels campistes sobre el
càmping. Gràcies a la pàgina web, podem saber amb exactitud qui és l’inspector, i en
aquest  cas,  és  el  Sr.  D.  Kuipers,  qui  inspecciona  les  instal·lacions  i  serveis  que  el
càmping ofereix. Finalment es pot observar la valoració general del càmping: 7,6.

La pàgina web ofereix una breu explicació sobre el càmping, el preu mig per nit, la web
oficial de cada establiment i els diferents logotips sobre serveis ACSI que el càmping
ofereix com per exemple:

Figura 5. Logotips pàgina web. Europa. 2017

Font: www.eurocampings.eu

Finalment, cal destacar que gràcies a les xifres que Ramon van Reine (director d’ACSI)
comenta a la guia ACSI  2016,  la pàgina eurocampings.eu va rebre més de deu mil
visites durant el 2015.

Els  establiments  que  apareguin  a  la  pàgina  web  oficial  de  eurocampings.eu,
campingcard.com  i  campingspequeños.es,  tindran  un  cost  per  clic  anuals.
L’establiment escull el paquet que prefereix segons el numero total de clics que rebin:

Nº CLICS X COST
CLIC + PREU

LINK TOTAL

265 X 0,28€ + 25€ 99€
669 X 0,26€ + 25€ 199€

1096 X 0,25€ + 25€ 299€
1626 X 0,23€ + 25€ 399€
2154 X 0,22€ + 25€ 499€
3452 X 0,21€ + 25€ 750€

Taula 1. Xifres 2017 cost per click www.eurocapings.eu. Europa. 2017
Font dades: Dades oficials ACSI.

Font taula: Creació pròpia.

*Document oficial adjunt a l'annex.
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Si al finalitzar l’any, el càmping no gasti el número total de clics sol·licitats, la factura
serà simplement amb els clics reals.

4.- ACSI CampingCard:

ACSI CampingCard, és un dels punts estrella i més importants de la companyia ACSI.
Com s’ha vist anteriorment, ACSI també posseeix la aplicació mòbil amb informació
sobre la targeta.

A cada una de les seves guies impreses, es troba una petita targeta que es personal i
intransferible. Per aquest motiu, tot campista haurà d’omplir la part posterior de la
targeta  ja  que  serà  revisada  una  vegada  arribat  a  la  recepció  del  càmping.  La
informació que demana és bàsica: Nom i cognoms, direcció, codi postal i signatura.

                 Figura 6. ACSI CampingCard 2016. Europa. 2016            Figura 7. ACSI CampingCard 2016 vers.Europa. 2016

                                                                     Font: www.acsi.eu                                                                         Font: www.acsi.eu

Apareix l’any de creació de la targeta ja que la seva vida útil és d’un any natural, es a
dir, fins que es publica la següent guia ACSI.

La funció de CampingCard ACSI  és oferir  als
campistes descomptes que arriben fins al 50%
de descompte durant tota la temporada baixa
dins de 3319 càmpings repartits per 20 països
europeus.  Encara que ACSI  inspeccioni  9800
càmpings anualment, no tots ofereixen tarifes
descompte. Els càmpings que pertanyen a la
comunitat  DTE  ACSI,  durant  la  temporada
baixa, decideixen entre els preus de: 11€, 13€,
15€,  17€  o  19€  la  nit,  per  a  dues
persones+caravana/tenda+cotxe/nit*  l'any
2017.

Figura 8. Preus descompte ACSI 2017. Europa. 2017                                                                                                                
Font: www.acsi.eu
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El fet de que apareguin 5 preus diferents és perquè el preu que s’establirà haurà de ser
inferior al preu més baix que l’establiment disposi durant aquesta temporada. Tots els
serveis  que  s’ofereixen  durant  aquesta  estada  són  els  mateixos  que  durant  la
temporada alta, encara que a un preu més econòmic. La tarifa ACSI que el càmping
estableix es pot trobar exposada a la guia ACSI o bé a la APP:

Si s'analitza la següent fotografia:

El càmping Ter Cat. 2 ofereix la nit
de temporada baixa a  campistes
ACSI a 17€/nit.

Kim’s  Camping  S.L  Cat.1  no
ofereix les seves instal·lacions  a
preu reduït. Encara que aparegui
a la guia.

El  càmping  Ridaura,  ofereix  als
campistes la possibilitat d’allotjar-
se per 15€/nit.

Finalment,  el  càmping  Tucan,
ofereix  les  seves  instal·lacions  a
un preu de 19€/nit.                     

Figura 9. Càmpings amb descompte guia ACSI. Guia ACSI. 2017                                                                                        
Font: Creació pròpia

*Cada persona, nen, cotxe, caravana o tenda extra com qualsevol altre servei 
suplementari  que es desitgi, serà abonat al preu que el càmping regli. Així mateix, la 
taxa turística no està inclosa dins del preu ACSI.

S’ha  pogut  observar  que  no  tots  els  càmpings  que  ACSI  inspecciona  ofereixen  un
descompte durant la temporada baixa, per aquest motiu cal destacar que, dins dels
3.319 càmpings que sí ofereixen reduccions per acampar dues persones, només 719
d’aquests ofereixen als campistes l’acampada de com a màxim tres nens gratuïts amb
una edat màxima de 5 anys.

Si  un  client  desitges  buscar  un  càmping  amb  aquestes  facilitats,  hauria  de  buscar
fàcilment i ràpidament aquest logo ACSI a la recepció del càmping:
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Figura 10. Logotip famílies ACSI. Càmpings ACSI. 2017
Font: www.acsi.eu

5.- ACSI ID Club:

El grup ACSI també ofereix als seus campistes més fidels l’oportunitat de poder formar
part de l’ACSI ID CLUB. Es tracta del carnet ACSI per a càmpings europeus. Fa la funció
de carnet d’identitat  o passaport  pels  campistes i  de la mateixa manera,  gràcies a
formar part de l’ACSI ID CLUB, estan coberts per una assegurança civil fins a un màxim
de 11 persones.

Els membres d’ACSI ID CLUB poden aprofitar-se de diferents descomptes en la botiga
online ACSI, o bé en productes de càmping. Com a clar exemple es troba que la guia
anual, la qual conté l’ACSI CampingCard, té un preu al mercat de 15,95€ per a No-socis,
i per a membres de ID CLUB és de 14,95€.

El preu per a poder formar part d’aquesta comunitat és de 4,95€ durant el període de
un any encara que amb la possibilitat de poder renovar-lo cada any. Malgrat però, es
pot cancel·lar la subscripció quan el campista ho desitgi.

Aquesta  innovadora  idea,  fa  que avui  en dia,  es  trobi  la  notable  xifra  de  100.000
membres a ACSI ID CLUB.

Es pot  produir  cert  grau de confusió amb la CampingCard ACSI,  per aquest  motiu,
s’exposen les clares diferències existents entre les dues targetes:

            

Figura 11. Diferències ACSI CampingCard i ACSI ID CLUB. Guies ACSI. 2017
Font: Creació pròpia
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En segon lloc, es tractarà sobre la segona secció que ACSI disposa:

 ACSI Touroperating:

D’altra  banda,  es  troba  que  la  segona  secció  d’ACSI,  anomenada  com  ACSI
Touroperating  s’ocupa de la creació de paquets  turístics  per  part  de la  companyia
Suncamp Holidays. Només s'esmentara ja que es troba que la tour-operació no és un
element a destacar dins del sector que posseeix ACSI.

Suncamp Holidays es defineix com una agència de viatges On-line holandesa amb més
de 50 anys d’experiència. Gràcies a la seva pàgina web oficial (www.suncamp.nl), els
consumidors poden fer una reserva fàcilment a càmpings localitzats a França, Portugal,
Itàlia,  Croàcia, Àustria,  Alemanya, República Txeca, Dinamarca, Luxemburg, Hongria,
Eslovènia, Bèlgica i finalment Holanda.

Com  a  conclusió  final,  es  pot  afirmar  que  Suncamp  Holidays  treballa  com  a
intermediari,  entre  els  campistes  i  aquells  càmpings  que pertanyen a la  comunitat
ACSI.

4.1.4.- Món 2.0:

Encara  que  les  guies  ACSI  no  es  vegin  afectades  pel  declivi  del  llibre  davant  de
l’aparició  d’Internet,  la  companyia  igualment  ha  volgut  introduir-se  dins  del  món
tecnològic del S. XXI amb la creació de 3 aplicacions mòbils referents i destacades al
món campista:

1.- ACSI Càmpings Europa:

Aquesta  aplicació  està  resumida  en  informació  sobre  8.500  càmpings  a  32  països
europeus  inspeccionats  per  experts  del  sector  anualment,  i  la  seva  fàcil  utilització
inclou que pot ser utilitzada sense connexió a Internet.

Aquesta  App és gratuïta,  però existeix  la possibilitat  de comprar  diferents paquets
dividits per destinacions. Inicialment, l’interessat, es descarrega una DEMO, en la qual
pot adquirir informació sobre 50 càmpings del Llac de Garda, i seguidament, pot trobar
un petit índex; el client pot adquirir paquets de càmpings separats per destinacions o
el pack complert, que ofereix tots els càmpings disponibles (8.500 de 32 països).

Si s’analitzen els paquets que ACSI ofereix al seus consumidors, es poden apreciar que
França és la destinació més forta en comparació amb tots els països següents. La App
ofereix informació sobre 2.408 càmpings que el país de França disposa, una xifra molt
més elevada que totes les altres destinacions.
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Seguidament,  es  troba  que  Alemanya,  Àustria,
Suïssa i Liechtenstein ofereixen 1.605 càmpings
però en suma a aquests quatre països, es a dir,
no  disposen  ni  de  la  meitat  de  càmpings  que
França.  Finalment,  es farà referència al  paquet
que disposen els països de, per exemple Croàcia,
Eslovènia, Grècia i Bòsnia i Hercegovina que es
presenten només  amb 367  càmpings  en  suma
total amb els quatre països.

De  la  mateixa  manera  que  es  troba  la  gran
diferència  entre  el  número  total  de  càmpings
que  ofereix  cada  paquet,  els  preus  varien  en
funció de la destinació i el número de càmpings
que s’ofereixen.

Figura 12. Paquets de països a la venta a l'App. App ACSI 
Càmpings Europa.2017                                                                   
Font: PlayStore

Com  ja  s’ha  esmentat  anteriorment,  França  es  posiciona  com a  la  destinació  més
potent, i amb molta diferència en comparació amb qualsevol altre país del que ACSI
aporti  informació.  Per aquesta raó el  paquet de França té un preu pels  usuaris de
3,99€, preu molt diferent als 0,99€ que es demana per a destinacions les quals no
arriben a 400 càmpings en total.

ACSI ofereix per a aquells usuaris que viatgin per tota Europa, l’opció d’oferta de poder
comprar  tots  els  paquets  per  12,99€  davant  dels  aproximadament  19,00€  que
costarien comprar-los per separat.

Trobar un càmping és molt més senzill durant el viatge gràcies a aquesta APP ja que
ofereix 250 filtres per tal de poder escollir el càmping més adequat per a cada moment
i per suposat, per cada regió o país.

Es tracta d’una eina molt pràctica pel campista ja que pot escollir entre els ja citats 250
filtres, per exemple l’animació i d’aquesta manera trobar el càmping perfecte. Gràcies
a que l’App funciona sense connexió a Internet, els viatgers poden escollir el càmping
més proper a la seva ubicació degut als mapes que incorpora l’aplicació.

Cal destacar que els paquets que l’App d’ACSI posa en venta als usuaris, tenen una vida
útil  de només un any encara que inclouen totes les actualitzacions,  modificacions i
nous comentaris gratuïtament; El material cartogràfic, fotos, l’opció de poder afegir un
o més càmpings com a favorits.

Dins de l’aplicació, es troben un fet a destacar i molt important per a les tecnologies
d’avui en dia; poder avaluar el càmping visitat anteriorment i de la mateixa manera,
poder llegir els comentaris de diferents campistes que s’han allotjat al càmping. Com
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s’ha citat anteriorment en els casos de la importància que tenen les plataformes com
TripAdvisor o MiNube, ACSI ofereix el mateix servei als seus campistes.

Finalment, l’APP està valorada amb 3,4* sobre 5 amb 1.590 valoracions a Play Store i
més de 100.000 descàrregues.

2.- CampingCard ACSI:

Aquesta aplicació es posiciona al  mercat  l’any 2017. L’aplicació informa als  usuaris
sobre  els  3.300  càmpings  que  ofereixen  descomptes  en  temporada  baixa  amb  el
programa  ACSI  CampingCard.  Per  a  poder  portar  a  terme  aquests  descomptes  als
diferents càmpings, l’usuari ha de tenir targeta de descompte que es proporcionen a
les guies impreses d’ACSI.

Les targetes ACSI que, com ja s’ha esmentat anteriorment són incloses a cada una de
les guies impreses proporcionen als campistes un codi d’adquisició únic i personal que
podrà ser utilitzat per poder adquirir l’App CampingCard ACSI per només 3,59€ durant
el període d’un any natural des de qualsevol 01/01 fins al 31/12 del mateix any.

                                        

Figura 13. ACSI CampingCard 2016. Guia ACSI 2016. 2016                  

Font: www.acsi.eu                                                                       

Figura 14. Número personal targeta ACSI. Guia ACSI 2016. 2016

 Font: Creació pròpia

Trobem que el  primer avantatge que aquesta aplicació disposa,  el  comparteix amb
l’anterior  App  ja  citada  anteriorment:  ACSI  Càmpings  Europa.  El  grup  ACSI,  amb
aquesta nova i revolucionària aplicació torna a oferir als campistes, l’opció de poder-la
fer  servir  sense  connexió  a  Internet,  fet  que  facilitarà  als  viatgers  estrangers  la
utilització de l’App fora del seu país de residencia.

En  segon  lloc,  CampingCard  també  proporciona,  al  igual  que  l’aplicació  Càmpings
d’Europa, l’alternativa de poder puntuar un càmping amb un petit qüestionari. Dins
d’aquest petit test es poden trobar diferents preguntes sobre les instal·lacions i serveis
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que el càmping ofereix i on els clients han de puntuar-ho de 1 a 5 estrelles qualificant-
lo des de: Molt baix a Excel·lent.

Les preguntes giren al voltant de diferents qüestions com per exemple: Les facilitats
dels lavabos, tracte personal, Qualitat-Preu, animació infantil o fins i tot el soroll.
Consecutivament, el campista podrà fer una valoració escrita de com a màxim 100
paraules, el mes i any en el que es va allotjar, el target, el sexe i finalment el seu E-mail
personal.

Seguidament, la valoració personal serà publicada a la mateixa aplicació i els següents
campistes podran observar-la.

F
i
g
u
r
e
s

15 i 16. Sistema qualificació aplicació mòbil. App ACSI CampingCard. 2017
Font: PlayStore

Seguidament, es troba que l’aplicació ACSI  CampingCard,  proporciona als campistes
l’opció  de  poder  o  trucar  o  bé  escriure  directament  des  de  l’aplicació  al  càmping
escollit.

D’altra  banda,  CampingCard  també  disposa  dels  filtres  ja  comentats  en  l’anterior
aplicació,  on  el  viatger  pot  escollir  tots  els  serveis  que  desitgi  dins  del  càmping  i
d’aquesta manera, automàticament, apareixeran només aquells càmpings que s’ajustin
d’una manera molt precisa a totes les característiques que els viatgers busquen dins
del càmping.

Finalment, existeix l’alternativa de poder arxivar tots aquells càmpings que han estat
satisfactoris dins d’una carpeta de “Preferits” amb un petit clic a un cor que es situa a
la part superior dreta del nom del càmping. El client sempre podrà accedir a aquesta
carpeta i visualitzar els càmpings que ha introduït.
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Figura 17. Sistema arxiu de càmpings preferits. App ACSI CampingCard. 2017
Font: PlayStore

Per últim, l’App està valorada amb 4* sobre 5 amb 1.082 valoracions a Play Store i més
de 50.000 descàrregues.

3.- ACSI Klein & Fijn Kamperen / (Petits càmpings amb gran encant ACSI):

La tercera i última aplicació que el grup ACSI posseeix és:  Petits càmpings amb gran
encant. La funció que aquesta App proporciona als campistes són 2.018 càmpings amb
un màxim de 50 parcel·les disponibles.

Com  les  aplicacions  anteriors,  ACSI
Klein  &  Fijn  Kamperen  es  descarrega
des de Play Store en la cas d’Android o
des  de  Google  Play  per  IOS.  El  que
inicialment el campista es descarrega és
una DEMO, novament, i ACSI ofereix els
25 primers càmpings gratuïts ubicats a
Dordonya, França.

Seguidament,  el  client  pot  adquirir  el
paquet  complert  de  2.800  càmpings
actualitzats  i  dividits  per  països  a  un
preu  de  2,99€  durant  el  període  de
temps d’un any natural.

Figura 18. Venta de paquets càmpings a l'aplicació.
App  ACSI  Klein  &  Fijn  Kamperen.  2017
Font: PlayStore

Cal destacar que novament, es troba que la destinació de França és la pionera a l’hora
de qualsevol segment de càmping i es posiciona en primera posició amb 545 càmpings
petits de màxim 50 parcel·les front a 48 càmpings  que ofereixen Croàcia, Eslovènia,
Gràcia, Turquia i Bòsnia i Hercegovina en total.
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Per últim, l’APP està valorada amb 3,8* sobre 5 amb 115 valoracions a Play Store i més
de 10.000 descàrregues.                                                                                                    

Per a finalitzar aquesta secció, cal esmentar que totes les aplicacions que pertanyen al
grup ACSI es troben actualment a IOS i Android i exactament des del mes de gener de
2017,  es  podrà  obtenir  una  aplicació  per  a  Windows10  i  poder  utilitzar-la  en  una
tablet, PC o per a smartphones.

Resumidament,  s’exposa  un  gràfic  amb  les  peculiaritats  i  diferències  més  clares  i
importants que presenten les tres aplicacions:
                                                                                                                                                          

ACSI  proporciona  material  informatiu  tant  en  format  digital,  com  s’ha  vist
anteriorment com en format imprès; Les clàssiques guies càmping que s’actualitzen
anualment gràcies a les inspeccions que es porten a terme per part de professionals
del sector d'incògnit dins del càmping.

Gràcies a les inspeccions anuals. El càmping que sigui publicat, mantindrà la publicació
fins que no sigui inspeccionat novament per algun professional del sector i no sigui
positivament valorat.

Figura 19. Resum i comparació aplicacions ACSI. Guies ACSI. 2017
Font: Creació pròpia

• 30 •



4.1.5.- Publicitat dins de les guies ACSI:

A cada guia ACSI es pot observar que diferents càmpings ofereixen publicitat sobre el
seu establiment. La pregunta és quant paga l’empresa per aquesta publicitat? Afecta
directa o indirectament a les seves reserves el fet de incloure promoció pròpia dins la
guia Europea? Trobem els preus on apareixen càmpings espanyols.

Mides i preus:

Gràcies a documents oficials* es pot verificar els preus que ACSI demana als diferents
establiments  per  a  poder  incorporar  la  seva  imatge  dins  de  la  guia  per  part  de
l’empresa  Servicios turísticos Heinze Latzke S.A.,  encarregada de tota la promoció i
comercialització  de  les  guies  ACSI.  S’observa  que  ACSI  proporciona  diverses  guies
perquè les empreses puguin promocionar-s’hi, i les diferents mides sobre la pàgina que
el càmping pot escollir.

1.- Campingguids Europa + Campinggids Zuid-Europa:

Dins d’aquestes dos guies,  ACSI  ofereix a elecció dels  empresaris,  l’opció de poder
afegir  la  publicitat  a  color  o  en  blanc  i  negre  i  les  diferents  mides  possibles,
evidentment variant el preu d’aquesta.

Inicialment,  per  a  tots  aquells  que  triïn  l’anunci  en  color,  existeixen  cinc  mides
diferents en relació amb la mida de la pàgina i  per aquells que triïn blanc i  negre,
existeixen tres mides diferents.

Cal destacar que normalment, tots els establiments escullen la publicitat en color, ja
que existeixen més mides i la visualització és més extravagant als ulls dels clients.

Publicitat en color:

Com ja s’ha citat anteriorment, la publicitat dins de la guia Campinggids Europa + Zuid-
Europa, si és escollida en color, l’establiment podrà escollir entre cinc mides diferents:
1/8, 3/16, 1/4, 1/2 i finalment 1/1 es a dir, la pàgina sencera.

Publicitat en blanc i negre:

Si la promoció és escollida en blanc i negre dins de les guies Campinggids Europa + Zuid
Europa trobem a elecció de l’establiment tres mides diferents: 1/16, 1/8 i 1/4.

Seguidament,  s’exposa  una  taula  amb  els  preus  que  ACSI  demana  per  aquestes
aportacions empresarials dins la guia, els preus són actualitzats del 2017 i on adjunto
els documents oficials.
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Figura 20. Mides i preus publicitat guia ACSI. Campinggids Europa i Campinggids Zuid Europa. 2017
Font dades: Dades oficials ACSI

Font figura: Creació pròpia

2.- Campingführer Europa:

Seguidament, s’estudiaran les diferents mides i preus que es troben a disposició dels
càmpings dins de la guia Campingführer Europa.

Com anteriorment, els espais publicitaris en color, disposen a elecció dels càmpings
cinc mides diferents i els espais en blanc i negre, tres mides diferents, exactament, les
mateixes mides que a l’anterior guia.

Publicitat en color:

Les mides que es troben dins d’aquesta secció a la guia Campingführer Europa són:
1/8, 3/16, 1/4, 1/4, 1/2 i 1/1 es a dir, la pàgina sencera.

Publicitat en blanc i negre:

Les mides que s’ofereixen a la guia Campingführer Europa són: 1/16, 1/8 i 1/4.

El fet que cal destacar dins d’aquesta guia vers a l’anterior, és que el preu disminueix
notablement i per aquest motiu es torna a exposar una taula amb els preus:
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Figura 21. Mides i preus publicitat guia ACSI. Campingfhürer Europa. 2017
Font dades: Dades oficials ACSI

Font figura: Creació pròpia

Com es pot observar, els preus són molt més econòmics que a la guia Europea, pel
motiu de que a la guia Campingführer Europa, només apareixen 7 països europeus,
vers a Campinggids Europa en la que apareixen 22 països europeus. Cal destacar que
Campinggids Europa té una tirada de ventes molt més elevada i per aquest motiu, el
preu de la publicitat també incrementa.

3.- Guida Internazionale del Campeggi:

Finalment, la tercera i última guia; Guida Internazionale del Campeggi. Tal com s’ha
explicat  anteriorment,  es  tracta  d’una  guia  italiana  on  apareixen  4200  càmpings
distribuïts en 9 països diferents.

De la mateixa manera que a les dues anteriors, ACSI ofereix les mateixes mides tant a
color  com  en  blanc  i  negre,  però  trobem  la  diferència  novament  amb  el  preu.
Sorprenentment, el preu varia a un molt més econòmic que a les dues anteriors:
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Figura 22. Mides i preus publicitat guia ACSI. Guida Internazionale del Campeggi. 2017
Font dades: Dades oficials ACSI

Font figura: Creació pròpia

Com es pot observar a la taula, els preus són notablement diferents a les anteriors
guies. Sobretot, si ens fixem en la diferència en el preu que s’estableix per la pàgina
sencera ja que es passa de 3.599€ a 1.435€ i finalment a 760€. Per quin motiu es
produeix  aquesta  variació  tant  important?  Gràcies  a  les  diferents  entrevistes
realitzades,  i  en  aquest  cas,  gràcies  a  Ralph  Heinze,  es  pot  respondre  a  aquesta
pregunta clau.

La  variació  és  deguda  a  segons  les  estadístiques  per  part  del  grup  SERVICIOS
TURÍSTICOS HEINZE LAZKTE, la guia italiana té un numero de ventes molt més inferior a
les altres i respectivament el seu preu al mercat és molt més econòmic. El numero
total de guies que s’imprimeixen a Itàlia és inferior que a les alemanyes i per aquest
motiu, interessa molt més promocionar-s’hi al públic alemany i no a l’italià.

*Documents oficials adjuntats a l’annex.

4.1.6.- Criteris d'avaluació d'ACSI:

Els  criteris  d'avaluació per part  d'ACSI  tenen una gran diferència amb els  d'ADAC i
ANWB (4.2.8i 4.3.8) ja que, en aquest cas, i gràcies a una entrevista amb el Sr. Frank
Jacobs, Bussines Manager d'ACSI, arribem a la conclusió de que l'empresa, no puntua
els càmpings amb una nota o estrelles.

ACSI té 330 inspectors que visiten al voltant de 10.000 càmpings europeus anualment.
No obstant,  els inspectors,  com ja s'ha citat,  no fan avaluacions de qualitat,  no els
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puntuen. La filosofia d'ACSI posa èmfasi en el subministrament de dades detallades i
fiables anuals sobre els càmpings que visiten. Com s'ha pogut observar, dins la web:
www.eurocampings.eu,  els  càmpings  apareixen  amb  una  nota  global,  encara  que,
aquesta nota i opinió de qualitat es part de l'avaluació que els clients donen. És només
a la web o a les aplicacions on mostren les qualificacions i no a les guies ja que, això
pot canviar amb molta freqüència.

D'aquesta  manera,  els  inspectors  d'ACSI,  només revisen la quantitat  d'instal·lacions
com piscines,  restaurant,  zona  de jocs...  i  serveis  que  el  càmping  ofereix  com per
exemple si els gossos són acceptats, accessibilitat per a minusvàlids, grandària o llum
de les parcel·les, etc i no qualificar-los.

Dins les guies ACSI, es troben diferents quadres amb la informació sobre el càmping,
on apareixen unes lletres:

Figura 23. Lletres representant serveis càmping Champ de la Chapelle. Guia ACSI. 2017
Font: Creació pròpia

Aquestes lletres són els serveis que el càmping ofereix. Es poden trobar a la primera
plana de la guia detalladament.  Per exemple, el  punt 4 fa referència a Wellness, si
trobem totes les lletres, ofereixen tots els serveis que apareguin a l'índex a la seva
respectiva lletra i si alguna de les lletres està en negreta, que en càmping Champ de la
Chapelle, Auvergne, no és el cas, el càmping ofereix el servei amb un preu extra.

4.2.- Què és ADAC?

El segon capítol ve representat per la guia alemanya més interessant d'Eurpopa, ADAC.

4.2.1.- La història d’ADAC.

Allgemeiner  Deutscher  Automobil  Club  (ADAC)  és  una  empresa
pública  alemanya,  com  es  defineix  en  el  seu  nom,  és  un  club
automobilístic alemany. Trobem una gran  diferència amb ACSI ja
que ADAC és una companyia automobilística que s’afegeix al món
càmping més tard.

• 35 •

http://www.eurocampings.eu/


ADAC va ser creada el 24 de maig del 1903 a Stuttgart, Alemanya. Tot va sorgir a partir
de la idea de crear una associació dedicada al medi de transport de la moto. Nombrada
inicialment  com:  Deutsche  Motorradfahrer-Vereinigung  (DMV);  es  a  dir,  associació
alemanya de motoristes, amb una petita quota anual de sis dòlars.

Un any més tard, la associació ja acumulava 3.300 membres i el Sr. Emil Schmolz és
nombrat  president.  Al  1905,  es  a  dir,  dos  anys  més  tard,  la  companyia  va  créixer
notablement  amb  més  de  10.000  membres.  En  aquell  moment,  era  l’associació
automobilística alemanya amb més membres. Al 1907, l’associació es veu obligada a
oferir  serveis  a  l’automòbil  degut  a  que  el  numero de  conductors  d’automòbil  va
créixer notablement.

DMV oferia moltes facilitats als conductors alemanys com per exemple l’acord amb les
benzineres de que els membres pagarien un preu màxim de 43 cèntims el litre de
combustible. Es al 1911, quan DMV troba que dels seus 17.000 membres, 12.000 són
conductors  d’automòbil,  i  per  aquest  motiu,  decideix  canviar  el  seu  nom  a:
Allgemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC).

Al 1923, es a dir, quan l’associació celebra el seu aniversari de 20 anys, es posicional al
mercat  com la  companyia  més forta  i  competent  al  mercat  alemany amb més de
50.000  membres.  Al  1925,  la  companyia  llença  al  mercat  la  seva  revista  setmanal
“ADAC Sport” i el seu llibre mensual “ADAC món del motor”. Seguidament, va ser al
1927 quan ADAC opera amb el seu servei d’assistència al conductor.

Durant el període nazi, ADAC i totes les companyies automobilístiques del moment van
ser  restituïdes  per:  (Der  Deutsche  Automobil-Club),  es  a  dir,  Club  de  l’Automòbil
Alemany,  ja  que  era  l’associació  que  estava  associada  amb  el  cos  nacional  de
motoristes. Exactament, el 24 de juliol de 1933 ADAC i les diferents associacions van
haver de firmar el contracte conegut com: Pakt von Baden-Baden, (pacte de Baden-
Baden) a la història del motor. Per aquest motiu, ADAC va interrompre la seva història
durant 13 anys.

Un cop passada la guerra, exactament l’any 1946, ADAC va ressorgir. Amb el pas dels
anys,  ADAC  va  anar  creixent  i  incorporant  nous  serveis  d’assistència  en  carretera.
Segons les xifres registrades a la seva pàgina oficial, els membres ADAC van créixer tan
ràpidament com l’adquisició de vehicles al país fins que l’any 2012, ADAC va donar la
benvinguda al seu membre numero 18 milions i va incorporar el Volkswagen Touran
totalment equipat per a assistències en carretera.

L'any 1950, comencen a participar en el món dedicat al càmping i publiquen la seva
primera guia en relació als càmpings i els seus serveis.

L'any 2015, es va fusionar dins del món càmping amb l'empresa pública ANWB (4.3.1),
encara que dos anys desprès la seva fusió va ser un fracàs degut a que els alemanys
tenen uns criteris d'avaluació molt diferents als holandesos.

Com s’ha pogut observar anteriorment, i ja citat, trobem una gran diferència entre la
història  d’ACSI  i  d’ADAC.  La  història  d’ADAC  és  a  partir  d’una  companyia
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automobilística que finalment es decanta per afegir als seus serveis d’assegurança, el
món càmping.

4.2.2.- Actualitat:

Segons dades oficials per part d'ADAC, es coneix que existeixen aproximadament 10,7
milions  de  campistes  i  caravanistes,  dels  quals  la  gran  majoria  formen  part  de  la
companyia ADAC i que un 45,5% d'aquests socis ADAC tenen menys de 40 anys.

A partir del 2017, ADAC torna a actuar en solitari. La seva aliança amb ANWB no va ser
factible, i per aquest motiu publicar individualment. Segons un estudi de comparació
sobre els criteris d'avaluació del 2014, any que va ser l'últim en solitari amb el 2017, es
pot comprovar que els criteris d'avaluació són exactament els mateixos i no canvia res
en el seu mètode.

ADAC mai havia acceptat cap targeta de descompte ni al 2013 ni al 2014, deguda a la
seva  aliança  amb  ANWB,  va  començar  a  acceptar-la.  Durant  el  2017,  sabem  que
continuen  acceptant  la  seva  pròpia  targeta  de  descompte,  fet  dels  que  abans
renegaven  com  a  empresa  institucional.  S'ha  pogut  comprovar  que  la  targeta  de
descompte és un gran aliat per la companyia, una estratègia que fa que la població
continuï comprant les guies a paper.

4.2.3.- Productes ADAC:

La companyia d’ADAC ofereix infinitat de productes ja que com s’ha citat anteriorment
es tracta d’una empresa d’assistència en carretera com per exemple ho es RACC a
Catalunya, es a dir, una empresa institucional. Ofereixen productes com assegurances
o serveis fiancers, encara que només s'aprofundirà en els productes relacionats amb la
part d'ADAC relacionada amb els càmpings que proporcionen al mercat.

Guies càmping:

Dins de la primera secció dedicada als productes de càmping ADAC ofereix al mercat,
inicialment  s'estudien  les  guies  càmping.  Les  guies  càmpings  d’ADAC  proporcionen
informació sobre més de 5.700 càmpings localitzats en 38 països diferents. Ofereixen
al consumidor un llistat de càmpings dividits per països amb els seus respectius serveis
representats amb pictogrames. Les guies que ADAC proporciona són exclusivament a
l'alemany.

Proporciona una nota final a cada càmping obtinguda per estrelles des de 1 a 5 amb
mitjes  estrelles  incloses.  Les  guies  ADAC inclouen informació sobre els  serveis  dels
càmpings que han estat seleccionats i inspeccionats pels inspectors d'ADAC, mapes de
carretera, coordenades GPS i la targeta de descomptes per temporada baixa.

Totes les guies que ADAC ofereix al mercat, compleixen amb un estàndard de qualitat
màxima pel que fa a la fiabilitat i qualitat de la informació que incorporen. Per aquest
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motiu, les guies ADAC es posicionen al mercat com una de les guies més importants a
nivell europeu.

Les guies estan dividides en dos volums diferents: ADAC guia càmping sud d’Europa i
ADAC guia càmping Alemanya i nord d’Europa. Com ja citat anteriorment, dins dels dos
exemplars, es troben més de 5.700 càmpings repartits a 38 països europeus.

1.- ADAC guia càmping sud d’Europa:

Inicialment,  aquesta  guia  proporciona  informació  relacionada  amb  càmpings
inspeccionats i seleccionats per ADAC, localitzats al sud d’Europa. Exactament, la guia
concedeix informació sobre 2.800 càmpings repartits en 20 països diferents:  Albània,
Andorra,  Bòsnia  i  Hercegovina,  Bulgària,  França,  Grècia,  Itàlia,  Croàcia,  Macedònia,
Malta,  Montnegre,  Àustria,  Portugal,  Romania,  Suïssa,  Sèrbia,  Eslovènia,  Espanya,
Turquia i Hongria.

Es coneix que es tracta de la Nº1 en guies alemanyes. La guia té un total de 1.170
pàgines a color i el seu preu al mercat és de 22,80€.

1.1- ADAC guia càmping Alemanya i nord d’Europa:

Inicialment,  aquesta  guia  proporciona  informació  relacionada  amb  càmpings  ADAC
localitzats a Alemanya i el nord d’Europa. Exactament, la guia concedeix informació
sobre 2.900 càmpings repartits en 18 països diferents: Alemanya, Bèlgica, Dinamarca,
Estònia, Finlàndia, Irlanda,  Letònia,  Lituània,  Luxemburg, Holanda,  Noruega,  Àustria,
Polònia, Rússia, Suècia, Eslovàquia, República Txeca i Regne Unit. La guia té un preu
total de 22,80€.

2.- ADAC Frankreich, Spanien, Portugal & Schweiz:

Aquesta  nova  guia,  proporciona  informació  sobre  diferents  càmpings  i  zones
d'estacionament a França, Espanya,  Portugal  i Suïssa. Es registren entre uns 1.400 i
1.500  càmpings  i  zones  d'estacionament  de  caravanes.  Proporciona  tota  aquella
informació  necessària  per  escollir  el  millor  establiment.  Ofereix  novament  la
qualificació per estrelles trobant com a mínima 1 fins a un màxim de 5, amb mitges
estrelles incloses.

La informació que es presenta apareix igual que a la primera guia, amb pictogrames. La
guia també ofereix mapes de carreteres, coordenades GPS i la targeta de descompte
per temporada baixa amb la qual es poden gaudir de més de 500 espais amb un preu
reduït.

Contràriament amb ACSI, ADAC si que proporciona una valoració del càmping dins de
la guia, cada una d’elles informa sobre la qualitat dels càmpings amb un mínim d’una
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estrella i un màxim de cinc estrelles. La nota final d’aquestes estrelles ve donada per 5
factors clau que seran exposades seguidament.

Targeta ADAC:

Tal i com l'empresa ACSI; ADAC també ofereix als campistes la targeta de descompte.
La targeta rep el  nom d'ADACCampCard. Gràcies a la targeta ADAC, es poden trobar
fins  a  2.000  càmpings  i  espais  d'estacionament  amb  un  descompte  durant  la
temporada baixa. Dins de cada guia ADAC, es pot descobrir si el càmping accepta o no
els descomptes ADAC, i si es així, especifiquen tant: Quin preu i durant quines dates,
les quals sempre es simplifiquen en temporada baixa.

Figura 24. Targeta de descompte ADAC. Guia ADAC  2016. 2016
Font: www.adac.de

El format de la targeta de descompte és el mateix que a la guia ACSI, encara que com
les guies ADAC tenen tapa dura al contrari que les ACSI, a l'inici de la guia, apareix un
prospecte  amb  la  targeta  i  diferents  informacions  sobre  la  mateixa.  El  client  ha
d'omplir el revers amb: Nom i cognoms i la seva firma. L'any 2017, és el primer que la
guia ofereix el descompte en solitari.

4.2.4.- Món 2.0:

Com s'ha esmentat a l'inici del treball, es pot saber que ADAC, es posiciona al mercat
amb un una pàgina web oficial la qual només es troba a l'alemany i un total de 26
aplicacions  mòbils.  De  totes  aquestes  aplicacions  mòbils  només  una  d'elles  fa
referència als càmpings.

L'aplicació rep el nom de ADAC Camping-und Stellplatzfürer 2017 està disponible en
PlayStore i GooglePlay.

L'aplicació mòbil proporciona informació sobre més de 8.600 càmpings i 5.700 àrees
d'estacionament en tota Europa. Afegeixen la seva qualificació final encara que l'usuari
també pot avaluar  el  càmping des de l'aplicació.  ADAC Camping-und Stellplatzfürer
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2017 ofereix l'opció de utilitzar filtres com per exemple càmpings per a nens, admissió
de gossos, Wi-Fi, qualitat de les instal·lacions sanitàries o bé buscar els càmpings per
regions.

La utilització d'aquesta App és vàlida sense connexió a Internet, bona eina per poder
consultar els mapes si els campistes es troben en carretera. Tal com l'aplicació ACSI
CampingCard, a través de l'aplicació es poden trobar aquells càmpings que ofereixen
descomptes durant la temporada baixa (3.200 càmpings), però novament, l'usuari ha
de tenir la targeta física per poder gaudir-los.

L'aplicació té un cost de 8,99€, té més de 10.000 descàrregues i la seva puntuació al
PlayStore és de 4,4* sobre 5. Es troben 116 valoracions de 5*, 64 valoracions de 4*, 12
valoracions de 3*, 3 valoracions de 2* i finalment, 5 valoracions de 1*.

4.2.5.- Publicitat dins les guies ADAC:

Pel que fa a la publicitat dins les guies ACSI, s'analitzaran les diferents parts del punt
dins dels en aquest moment, documents més actualitzats, s'utilitzarà la documentació
de l'any 2017. Gràcies a aquests documents oficials* es poden verificar els preus que
l'empresa  demana  a  aquells  càmpings  que  vulguin  promocionar-s’hi  per  part  de
l'empresa Servicios turísticos Heinze Latzke S.A.,  encarregada de tota la promoció i
comercialització de les guies ADAC.

Com s'ha pogut veure en el punt (4.1.5) referent a la publicitat a les guies ACSI, durant
aquesta secció, coneixerem el preu i les mides que l'empresa alemanya proposa als
càmpings que vulguin ser visibles en publicitat dins les guies.

La secció es dividirà en dos seccions diferents, ja que ADAC, al ser una empresa tan
gran, ofereix publicitat tant en les guies càmping com en les seves revistes o pàgina
web.

GUIES CÀMPING:

Mides i preus:

1.- ADAC Campingfürer 2017 – Europa del Sud:

Dins dels volums on apareix la guia ADAC Campingfürer 2017 – Europa del Sud, els
establiments tenen a elecció pròpia diferents mides de publicitat i l'opció, novament,
d'escollir la publicitat en color o en blanc i negre.

Pel  que fa a la publicitat  en color,  es proposen 4 mides diferents i  pel  que fa a la
publicitat en blanc i negre, novament, 4 mides diferents. Si la promoció és escollida en
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blanc i negre dins de les guies Campinggids Europa + Zuid Europa trobem a elecció de
l’establiment tres mides diferents: 1/16, 1/8 i 1/4.

Publicitat en color:

Els càmpings que com s'ha pogut observar durant la recerca de guies ADAC, són la gran
majoria, escullin la publicitat en color es proposen 4 mides diferents: 1/4, 1/2, 1/2 a
sang i finalment 1/1, es a dir, la pàgina sencera.

Publicitat en blanc i negre:

Si la promoció és escollida en blanc i negre, els empresaris de càmping podran escollir
entre, com ja s'ha citat anteriorment, 4 mides diferents: 1/8, 1/4, 1/2 i finalment 1/1.

Seguidament,  s’exposa  una  taula  amb  els  preus  que  ADAC  demana  per  aquestes
aportacions  empresarials  dins  la  guia,  els  preus  són  actualitzats  del  2017  i  on
s'adjunten els documents oficials.

Seguidament,  s’exposa  una  taula  amb  els  preus  que  ADACI  demana  per  aquestes
aportacions  empresarials  dins  la  guia,  els  preus  són  actualitzats  del  2017  i  on
s'adjunten els documents oficials.

Figura 25. Mides i preus publicitat guia ADAC. ADAC Campingfhürer Europa. 2017
Font dades: Dades oficials ADAC

Font figura: Creació pròpia
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2.- ADAC Camping – und Stellplatzfürer Frankreich, Spanien, Portugal.

Dins  d'aquesta  innovadora  i  nova  guia,  podem  trobar  diferents  càmpings  i  àrees
d'autocaravanes per campistes alemanys que busquen parcel·les a França, Espanya i
finalment, a Portugal.

El preu que ADAC proposa per a la publicitat dins d'aquesta segona guia, és un preu
combinat amb la primera, es a dir, el preu que s'exposarà, serà el total per a les dues
guies. Cal destacar, que en aquesta guia, els empresaris de càmping, només podran
escollir l'opció de publicitat en color i en 4 mides diferents.

Publicitat en color:

Les mides que es proposen són: 1/4, 1/2, 1/2 a sang i finalment, 1/1, es a dir, la pàgina
sencera.

S'exposa una taula  per poder veure d'una manera molt  més visible,  els  preus  que
ADAC demana per a publicitat dins les dues guies campistes.

  

Figura 26. Mides i preus publicitat guia ADAC. ADACCamping – und Stellplatzfürer Frankreich, Spanien, Portugal.
2017

Font dades: Dades oficials ADAC
Font figura: Creació pròpia
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REVISTES:

Seguidament, trobem revistes en relació als càmpings europeus com són:

- ADAC Bungalow Mobilheinm Extra: Es tracta d'una revista on anualment es troben
càmpings que ofereixen descompte en allotjaments com bungalous, mobile-homes o
apartaments.  No  es  troba  la  puntuació  del  càmping  i  només  apareixen  aquells
càmpings que siguin aptes per ADAC.

Dins d'aquesta revista, l'empresari  de càmping també pot decidir anunciar-s'hi  amb
publicitat  i  el  preu és: 1/1 pàgina a color:  8.450€, 1/2 pàgina a color: 4.285€, 1/4
pàgina a color: 2.215€ i finalment, 1/8 pàgina a color: 1.135€. Si es paga aquest espai,
el càmping també apareixerà a la versió digital d'Internet durant 8 mesos.

- ADAC Freizeit Mobil: Es tracta d'una important revista alemanya, on es troben dos
publicacions  anuals  (gener  i  setembre)  i  aproximadament  es  troben uns  1.500.000
lectors.  La revista ofereix informació relacionada amb el  càmping,  el  caravanisme i
l'oci.

La revista es enviada gratuïtament a tots aquells socis d'ADAC i també es distribueix
gratuïtament a les botigues del  club ADAC i  a totes les exposicions turístiques que
porta a terme l'equip ADAC.

Trobem la possibilitat d'adjuntar  publicitat dins la revista, però el preu és molt més
elevant que la primera revista ja que, 1/1 pàgina en color té un valor de 15.950€ seguit
de 1/2 pàgina amb un total de 8.400€ en color i 5.930€ en blanc i negre, 1/4 pàgina en
blanc i negre surt a 2.920€ i 4.130€ en color. Finalment, 1/8 pàgina en blanc i negre
1.465€ i 2.070€ en color.

4.2.6.- Criteris d'avaluació d’ADAC:

Com ja citat anteriorment, la valoració sorgeix a partir d’unes inspeccions per part dels
examinadors  d’ADAC.  Els  inspectors  valoren  els  càmpings  amb  mitges  estrelles  o
estrelles senceres fins a un màxim de cinc.

Com ja esmentat l'empresa ADAC (Alemanys) es fa fusionar l'any 2015 amb l'empresa
ANWB (Holandesos) que serà explicada seguidament encara que la fusió va ser fallida
un any desprès per incongruències, no compartien els mateixos criteris d'avaluació ja
que  per  exemple  els  alemanys  donaven  més  importància  a  uns  serveis  que  els
holandesos veien en un segon pla. Durant l'any 2015 i 2016, tant ADAC com ANWB van
utilitzar  els  mateixos  criteris  d'avaluació  i  els  càmpings  van  obtenir  les  mateixes
qualificacions per part de les dues guies. Per aquest motiu, és interessant el fet de
comparar les qualificacions que tant ADAC com ANWB fan l'any  2017 individualment i
així poder veure les diferències que van fer que es separessin.
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Per tal de poder fer una comparació amb els criteris d'avaluació que ADAC feia servir
l'últim any que van actuar en solitari, l'any 2014 i l'any 2017, no es troba cap diferència
en  les  qualificacions.  Els  alemanys  mantenen  el  mateix  sistema  d'avaluació  i  les
mateixos criteris.

Les  puntuacions  sorgeixen  a  partir  de  cinc  tipus  de  serveis  diferents,  pioners  per
l'ADAC, aquests serveis estan avaluats en diferents columnes:

1.- Qualificacions ADAC 2017:

Figura 27. Cinc serveis que ADAC qualifica. Guies ADAC. 2017
Font: Servicios Turísticos Heinze Latzake S.A.

Com es pot observar a la imatge anterior, trobem els cinc serveis diferents que ADAC
puntua sobre cada càmping. Cal destacar que existeixen càmpings els quals reben les 5
estrelles, i en aquests casos, ADAC atorga a l’establiment, a més de les estrelles una
distinció: ADAC SUPER + l’any de obtenció del mateix: (SUPER 2017).

Figura 28. Distintiu 5*,  SUPER 2017. Guies ADAC. 2017
Font: Servicios Turísticos Heinze Latzake S.A

De la mateixa manera, tots aquells càmpings que obtenguin 4 o 4,5 estrelles, obtindran
la distinció de: ADAC TIPP + l'any d'obtenció del mateix: (TIPP 2017).

Figura 29. Dinstintiu 4 o 4,5*,  TIPP 2017. Guies ADAC. 2017
Font: Servicios Turísticos Heinze Latzake S.A.
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Les diferents estrelles que obtenen els càmpings, ve donada per la qualificació total de
tots aquests serveis. Seguidament, cal explicar quins són aquests serveis que ADAC
valora  de  cada  càmping:  1. Instal·lacions  sanitàries,  2. El  terreny  que  el  càmping
disposa, 3. L’abastiment de serveis, 4. Ofertes d’oci i finalment 5. Les possibilitats que
existeixen per a banyar-se.

Com podem observar a les anteriors imatges, les qualificacions es representen en dues
columnes  per  cada  servei,  una  blava  i  una  groga.  Cada  color  representa  diferents
elements que seran representats a continuació. Cal destacar per tant per ADAC com
per  als  campistes,  els  diferents  serveis  que  són  avaluats  no  tenen  la  mateixa
importància, per aquest motiu, són dividits per diferents percentatges: 1. Instal·lacions
sanitàries: 39%, 2. El terreny que el càmpings disposa: 26%, 3. L’abastiment de serveis:
10%, 4. Ofertes d’oci: 12,5% i finalment 5. Les possibilitats que existeixen per banyar-
se: 12,5%.

• 1.- Instal·lacions sanitàries:

Les instal·lacions sanitàries de cada càmping és el servei que
ADAC valora més positivament dins dels cinc ja esmentats
en  la  valoració  global  inspeccionada.  Es  valora  tant  la
quantitat  d’instal·lacions  que  el  càmping  posseeix  com  la
qualitat  d’aquests.  Tant  la  quantitat  com  la  qualitat  són
valorades independentment dins del punt, en aquest cas, la
columna de color blau serà dedicada a la quantitat i la groga
qualitat.

Figura 30. Columna Instal·lacions sanitàries. Guies ADAC. 2017                                                                                             
Font: Servicios Turísticos Heinze Latzake S.A.

Columna Blava: QUANTITAT.

Per poder obtenir el màxim de columna, el càmping ha de superar diferents requisits
en relació a  la quantitat  d’instal·lacions  com per exemple dutxes,  lavabos,  etc  que
pertanyen i el número total de persones que poden ocupar el càmping. Les condicions
que cal completar per a poder obtenir la màxima puntuació són:

Per cada 100 parcel·les,  caldran 9 lavabos amb aigua calenta,  3 cabines de lavabo
individual  amb aigua calenta, 10 cabines de dutxa amb aigua calenta, 7 lavabos de
senyores,  6  lavabos  de  senyors/urinaris,  1  safareig,  1  aigüera  i  1  desguàs  per  a
productes químics.

Columna Groga: QUALITAT.

Seguidament, trobem la columna groga, qualitat. Dins d’aquest espai, els inspectors
d’ADAC  observen  i  examinen  l’estat  de  conservació  i  de  neteja  de  totes  les
instal·lacions. Però, de la mateixa manera, també s’examina les propietats d’edificació,
separació  de  sexes,  il·luminació,  ventilació,  etc.  Aquesta  part,  és  una  de  les  més
importants  de la valoració de la columna,  però no és suficient per a aconseguir  la
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màxima puntuació ja que a més a més, es valora el disseny, la funcionalitat i la qualitat
de l’espai.

Es valorarà amb un 45% la construcció, amb un 30% el manteniment i amb un 25% la
neteja d'aquesta columna.

Requisits extra per obtenir la màxima qualificació:

L’equip d’ADAC és molt exigent, i per poder assolir la millor qualificació possible, el
càmping ha de superar els següents requisits:

L’establiment  ha  d’oferir  els  espais  sanitaris  en  un  edifici  fixe  i  no en  contenidors
sanitaris, amb una estructura moderna i atractiva i els materials fets servir per a la
construcció han de ser d’alta qualitat. Com s’ha esmentat anteriorment, ha d’existir
una  separació  clara  entre  els  lavabos  de  diferent  sexe,  tant  com la  ventilació  i  la
il·luminació dels mateixos.

La  inclinació del  terra  ha  de  ser  proporcional  per  a  un  desballestament  de l’aigua
òptim, tant com que la separació entre dutxes i lavabos ha de estar tancada fins al
terra. Pel que fa a les mides que les instal·lacions han de tenir:

tot i això, totes les cabines han de poder tancar-se des de dins.

Dutxes: La superfície mínima ha de ser de 1,80m2. L'alçada mínima per a les parets han
de ser de 2m i una amplada de 90cm. Dins de la zona de dutxa, pot existir la possibilitat
de  seient  separada  amb  una  paret  que  protegeixi  les  gotes  d'aigua  i  finalment,
facilitats per a poder deixar objectes i penjadors.

Lavabos: La superfície mínima ha de ser de 1,60m2. L'alçada de les parets ha de ser
mínim 1,50m i una amplada de 90cm. L'alçada mínima que ha d'existir entre el lavabo i
la  porta  de la  cabina  ha de ser  de mínim 65cm.  Indispensablement,  ha  d'haver-hi
mirall, endoll, paper higiènic, escombreta i penjador. Piques i dispensadors de sabó,
tovalloles o assecadors elèctrics.

• 2.- El terreny que el càmping disposa:

El terreny que el càmping disposa per a poder dur a terme
diferents  activitats,  es  la  segona  columna  que  l'equip
d'ADAC qualifica. El terreny i la seva distribució, és un punt
clau per a tots els campistes.  Com anteriorment, es veu
novament  doble  columna,  en  aquest  cas,  la  blava
representa les parcel·les i el seu equipament, i les zones
generals del càmping es qualifiquen en la columna groga.

Figura 31. Columna terreny del càmping. Guies ADAC. 2017                                                                                              
Font: Servicios Turísticos Heinze Latzake S.A.
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Columna blava: TIPUS I EQUIPAMENT DE LES PARCEL·LES

Dins de la primera columna, ADAC inspecciona diferents termes en relació amb les
parcel·les. Per a poder aconseguir la millor qualificació, els càmpings han de superar
diferents criteris:

Casi total parcel·lació (90%), una superfície mitja de 120m2, connexió elèctrica a cada
parcel·la  amb 16Amp,  connexió  a  Internet  en  casi  tot  el  càmping  i  accessibilitat  a
connexions d'aigua i desguassos combinats, mínimament al 50%.

Sabem  però,  que  no  tots  els  criteris,  tenen  les  mateixes  valoracions,  ja  que,  la
parcel·lació i la seva superfície, estan qualificats amb el 30% del total, seguit de la cura
de les parcel·les amb el 24% i la connexió elèctrica amb un 15%.

Columna groga: ZONES GENERALS DEL CÀMPING

En la segona columna, trobem qualificades les diferents zones que el càmping disposa.:

– La  recepció  del  càmping  i  el  seu  equipament:  Es  valorarà  l'amplitud  de  la
recepció en relació a les dimensions del càmping de la mateixa manera que
també es valorarà l'ambient i la zona d'espera, es a dir, si la recepció disposa de
zones  amb  seients.  Un  dels  termes  que  es  qualificarà  és  la  proximitat
d'instal·lacions  sanitàries  des  de  la  recepció.  Finalment,  es  valorarà
positivament tant que la recepció disposi  de l'horari  d'obertura i  tancament
com la clara informació sobre el càmping i voltants.

– Aparcament:  L'amplitud  dels  aparcaments  en  relació  a  les  dimensions  del
càmping. Han d'existir clares senyalitzacions sobre els diferents aparcaments
que  el  càmping  disposa  i  les  facilitats  que  l'establiment  disposa  sobre  els
mateixos per als nous clients.

– Senyalització: El càmping ha de senyalitzar clarament totes les instal·lacions de
les que disposa. Preferiblement, les senyals han d'incloure símbols i colors, per
així la fàcil comprensió de nens.

– Accessibilitat a les parcel·les: Vies condicionades per al fàcil accés de caravanes
i remolcs. Parcel·les fàcilment accessibles individualment.

– Cura, configuració i neteja del càmping: El càmping ha d'oferir zones verdes i
netes. Les deixalles no han de ser visibles des de les parcel·les o allotjaments
del càmping.  El càmping ha de poder separar les seves zones en: Campistes
permanents, campistes passants i clients d'allotjaments. Finalment, les zones
sanitàries  han  de  localitzar-se  en  una  posició  central,  de  manera  que,  cap
parcel·la es trobi allunyada a més de 100m.

Com anteriorment, s'ha pogut citar, no tots els criteris de valoració tenen el mateix
percentatge, en aquest cas: La impressió global del càmping estaria qualificat amb un

• 47 •



39%, seguit de la recepció i els seus equipaments amb un 18% i finalment, la cura,
disseny i neteja amb un 15%.

• 3.-L'abastiment de serveis:

El tercer bloc que es troba per les qualificacions d'ADAC
és l'abastiment de serveis. Com s'ha citat anteriorment,
és el bloc menys amb menys importància dels 5 totals, un
10%.

Encara  que  sigui  la  part  menys  valorada  per  l'equip
d'ADAC, és un servei molt important per part del càmping
ja que clarament facilita l'estada de tots els clients un cop
estan instal·lats al càmping.

Figura 32. Columna Abastiment de serveis. Guies ADAC. 2017                                                                                             
Font: Servicios Turísticos Heinze Latzake S.A.

Es tona a dividir les columnes blaves i grogues en diferents seccions, en aquest cas
trobem  que  el  sector  compres  es  classifica  dins  de  la  columna  blava  i  la  oferta
gastronòmica es classifica dins de la columna groga.

Columna blava: COMPRES.

ADAC inspecciona qualsevol facilitat que es dóna al client a l'hora de poder fer diverses
compres.  Normalment,  el  supermercat  que el  càmping incorpora dins de les seves
instal·lacions  tendeix  a  guanyar  una  qualificació  més  elevada  que  qualsevol  petita
botiga que pugui oferir l'establiment.

Obtenció de la qualificació COMPRES:

Encara que el càmping ofereixi diferents botigues, es valorarà només una de elles, en
cada cas, la que l'inspector d'ADAC, trobi superior. Si es dóna el cas que l'establiment
ofereix supermercat i quiosc, es qualificarà el supermercat.

D'altra  banda,  ADAC també valora per  separat  si  el  càmping disposa de ventes en
relació amb articles càmping o oci.

En definitiva, els càmpings que ofereixin una bona oferta tant en supermercat com oci,
guanyen la màxima puntuació en aquesta columna.

Columna groga: OFERTA GASTRONÒMICA.

Dins de la columna groga,  trobem que ADAC valora la oferta gastronòmica que els
establiments  ofereixen  als  clients.  Per  poder  aconseguir  la  màxima  qualificació
d'aquesta columna, s'inspecciona si el càmping ofereix una cafeteria o un restaurant.

Obtenció de la qualificació OFERTA GASTRONÒMICA:

Els inspectors d'ADAC valoren el restaurant en:
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– Senzill

– Bo

– Extraordinàriament bo (Rebrà la màxima qualificació)

Trobem una asimetria amb la columna blava de compres ja que ADAC només valorarà
el servei superior, es a dir, si es troba una cafeteria i un restaurant, la qualificació serà
íntegrament el restaurant, ja que es considera un servei superior. Necessàriament el
càmping ha d'oferir oferta gastronòmica mínimament 6 dies a la setmana dins de la
temporada alta.

• 4.- Ofertes d'oci.

Dins de la quarta secció de valoració, es troben les ofertes
d'oci que el càmping disposa. En les seves qualificacions,
aquest sector és valorat amb un 12,5% del total.

Es defineixen totes les ofertes d'oci internes al càmping,
dividides  en:  Columna  blava:  Fixes  dins  del  càmping  i
columna  groga:  Programes  d'animació.  Ambdues  són
d'especial interès per a famílies amb nens.

Figura 33. Columna Instal·lacions sanitàries. Guies ADAC. 2017                                                                                             
Font: Servicios Turísticos Heinze Latzake S.A.

Columna blava: INSTAL·LACIONS D'OCI FIXES.

La columna blava ens informa de tant la quantitat com la qualitat d'ofertes d'oci fixes
que el càmping ofereix als clients. Dins d'aquestes instal·lacions trobem que l'equip
d'ADAC investiga sobre: Parcs infantils, instal·lacions esportives o zones en relació amb
el Wellness.

Obtenció de la qualificació de INSTAL·LACIONS D'OCI FIXES:

– Parcs  infantils:  Dins  de  la  secció  de  parcs  infantils,  els  inspectors  d'ADAC
inspeccionen si l'establiment ofereix un o més parcs infantils dins del càmping.
Es puntua amb un 32% del total de la columna. Dins de “Parcs infantils”  es
valoren: Parcs en espais a l'aire lliure, parcs aquàtics o parcs d'aventures. La
valoració dels parcs guanyen la major qualificació en relació a les dimensions
que tenen en relació a la dimensió del càmping. La màxima qualificació seria
per aquells  a  partir  de 5 m2 de parc  per  parcel·la  que el  càmping disposa.
Seguidament, es valora també la quantitat de jocs que incorporen els parcs, la
màxima qualificació seria per a un mínim de 14 possibilitats de jocs dins dels
parcs. I, finalment, la neteja i la qualitat dels parcs.
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– Instal·lacions  esportives:  Dins  de  instal·lacions  esportives,  els  càmpings  ha
d'oferir construccions en relació a l'esport. Es tracta de la secció amb més pes
de la columna ja que es puntua amb un 45% del total. Es valoraren: Pistes de
tennis, camps d'esport, camps de vòlei, tir a l'arc, minigolf, golf, instal·lacions
en relació a l'esquí (com teleesquí pròxim al càmping) i lloguer de bicicletes. De
la mateixa manera, també es valora l'estat de conservació i  la neteja de les
instal·lacions.

– Instal·lacions  d'entreteniment a  causa de mal  temps:  Es valora les  diferents
edificacions que puguin servir per a l'entreteniment infantil  i/o per adults  a
causa de baixes temperatures com per exemple discoteca, zona de jocs, sala
d'Internet, etc.

– Instal·lacions Wellness:  Si el càmping ofereix zona Wellness, pot aconseguir la
màxima qualificació ja que es tracta del 18% de la columna, sempre i quan la
seva conservació i  neteja sigui  correcta.  Poden incloure banys  àrabs,  sauna,
solàrium, zona fitness, saló de bellesa o zona de massatges.

Columna groga: PROGRAMA D'ANIMACIÓ.

Dins de la columna groga, trobem el programa d'animació que el càmping ofereix als
clients. És una de les parts més importants del funcionament de l'establiment ja que és
un punt molt demandat per les famílies que viatgen amb nens. El que l'equip d'ADAC
valora en aquesta secció de la quarta columna és la quantitat, qualitat, continuïtat i
varietat de les activitat que el programa d'animació ofereix.

ADAC valora totes les activitats en tres categories diferents:

– Programa infantil  per a nens de fins un màxim de 12 anys on de la mateixa
manera inclouen el “MiniClub”.

– Programa esportiu.

– Programa d'entreteniment.

Obtenció de la qualificació en PROGRAMA D'ANIMACIÓ:

És relativament important que totes les activitats que es porten a terme en aquesta
secció  d'animació  siguin  constants  durant  mínim  6  dies  a  la  setmana  durant  4
setmanes,  un programa on apareguin  les  tres  categories  ja  esmentades.  Durant  la
setmana, l'equip d'animació ha de oferir serveis i activitats com a mínim durant 50
hores setmanals.

Com a resum, els càmpings que ofereixen un pla d'animació setmanal complet, solen
guanyar la màxima puntuació de la columna groga.

• 50 •



• 5.- Possibilitat de banyar-se.

Com a cinquena i última columna de qualificació per part
dels  alemanys ADAC,  trobem que valoren la  possibilitat
que el càmping ofereix per al bany, punt molt important a
l'hora de fer la selecció de càmping per part dels turistes.

És valorada amb un 12,5% del total, i es divideix en dos
clares sub-columnes: Dins de la columna blava, trobem la
puntuació amb relació a les possibilitats reals de banyar-
se  i  la  columna  groga  en  relació  a  les  piscines  de
l'establiment.

Figura 34. Columna Instal·lacions sanitàries. Guies ADAC. 2017                                                                                             
Font: Servicios Turísticos Heinze Latzake S.A.

Columna blava: POSSIBILITATS REALS DE BANYAR-SE.

Com a possibilitat REAL de banyar-se, l'equip d'ADAC es refereix a les probabilitats que
hi ha de poder banyar-se al mar o al llac. Dins d'aquest apartat,  trobem que ADAC
només valora aquelles aigües que poden ser visitades directament des del càmping
sense la necessitat d'haver de desplaçar-se fora de l'establiment. No es puntuen les
platges que tinguin ràpid accés però en les que el  client hagi  de sortir  del  recinte,
només estaran citades dins dels pictogrames els km la distància en les que es troben.

Dins d'aquesta secció, es valorarà tant la quantitat (superfície) com la qualitat de les
platges.

Quantitat: Per poder aconseguir la màxima qualificació, es valora la superfície de la
platja  en  relació a  les  dimensions  i  total  de  parcel·les  que  el  càmping  disposa.  La
valoració màxima serà a partir de 25 m2 de platja per parcel·la.

Qualitat: Es valora el tipus de sorra que la platja posseeix (màxima puntuació per a
sorra fina) i la inclinació  de l'entrada a l'aigua. D'altra manera, també es valora els
serveis que s'ofereixen dins la platja com per exemple: Cadires i para-sols, vigilància i
neteja.

Columna groga: PISCINES DE L'ESTABLIMENT

Dins de la segona columna, es valoren les piscines a l'aire lliure, les piscines cobertes,
les piscines infantils i finalment, les piscines inflables. Igualment, dins del punt, ADAC
valora tant la quantitat (superfície) com la qualitat de les instal·lacions.

Quantitat: Per poder aconseguir la màxima qualificació, la superfície de les piscines ha
de  correspon  novament  a  la  relació  amb  les  dimensions  i  total  de  parcel·les  del
càmping.  La  valoració és  a  partir  de  2,5  m2 de superfície  de piscina per  parcel·la.
Suficient zona de gespa amb hamaques així com dutxes i lavabos propers a la zona de
piscina.
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Quantitat:

1.- Disseny: És important la utilització de materials d'alta qualitat per a la construcció
de les piscines, que el terre tingui una coberta antilliscant, un disseny atractiu a ulls
dels clients, que addicionalment, existeixin vestuaris amb la seva respectiva guixeta,
vestuaris, etc. Que al voltant de la piscina hi hagi suficients hamaques. De la mateixa
manera, addicionalment, el càmping també pot oferir, i rebrà la màxima qualificació,
un espai per a la desinfecció de peus.

2.- Manteniment: Les parets i el terre de les piscines han d'estar en un perfecte estat
així com les hamaques o les reixes.

3.- Neteja: Les parets i el terre de les piscines han d'estar completament nets, l'aigua
ha d'estar  impol·luta així  com els  espais  de desinfecció (si  es troben)  i  els  lavabos
propers a la piscina.

4.3.- Què és ANWB?

Al  tercer  i  últim  capítol  s'explica  i  es  coneix  la  guia  holandesa  ANWB  i  la  seva
funcionalitat.

4.3.1.- La història d'ANWB:

(Algemne  Nederlandsche  Wielrijders-Bond),  ANWB és una empresa
holandesa dedicada al turisme i a l’automobilisme, per aquest motiu,
és membre de la Federació Internacional de l’automòbil.

L’empresa ofereix una àmplia gama de serveis, ja que, com esmentat anteriorment i
com  el  cas  de  l’empresa  ADAC;  ANWB  funciona  al  mercat  com  a  empresa
automobilística.  D’aquesta  manera,  ofereix  als  clients  serveis  relacionats  tant  amb
l’assistència  en  carretera  com  mèdica,  assistència  legal,  viatges,  productes  de
informació com són les guies càmping, venta de productes relacionats amb el  món
càmping i viatges en general, assegurances, etc.

L’empresa va ser fundada l’1 de juliol del 1883 a Utrecht. Quan l’empresa es va fundar
a l’any 1883, només tenien 200 membres. Des de finals del segle XIX, l'empresa es va
dedicar a ciclistes, excursionistes, motociclistes, navegants, esquiadors i campistes.

Al  març  del  1941,  es  publica  la  primera  revista  ANWB  Kamper  Kampionen,
seguidament l'any 1942, ANWB proposa el primer curs de càmping i és al 1948 quan
s'obre la primera escola de càmping ANWB.

Als anys 60 estava molt de moda anar de càmping i als anys 70 es torna un turisme
massiu. Va ser en aquesta època, l'any 1970 quan es fa la primera entrega de la revista
Kamper & Caravan Kampionen ANWB (KCK).
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4.3.2.- Actualitat:

Segons  xifres  oficials  d'ANWB,  el  gener  de  l'any  2016,  l'empresa  tenia  4.307.214
membres, posicionant-se com l'associació més gran d'Holanda.

L'any 2017, ANWB torna a actuar en solitari desprès d'haver trencat la seva aliança
amb la coneguda ADAC d'Alemanya.

Per que un càmping pugui sortir a la guia ANWB ha de complir diferents requisits a
part d'haver de superar l'examen per part de l'inspector. Tots aquells càmpings que
vulguin ser anunciats per la guia ANWB han d'oferir el seu descompte amb la targeta
Camping  Key  Europe  (CKE) en algun període de la  temporada baixa  o  publicar  un
anunci publicitari dins la guia. Es per aquest motiu pel qual, durant l'any 2016, ANWB
ha reduït els seus càmpings a 3.000 i a 18 països.

L'any 2017, ANWB ha imprès tots els seu exemplars de guies càmping amb només
aquells càmpings que si accepten els seus descomptes i no tots els càmpings europeus.
Desprès  d'una  entrevista  amb  en  Ward  Wijngaert,  l'empresa  ANWB  dóna  un
comunicat on explica que ha estat un error del sistema i que l'any 2018, tot tornarà a
la normalitat, on apareixen tots els càmpings.

Gràcies a documents oficials, es pot afirmar que l'Associació de càmpings de Girona,
envia una carta de reclamació a ANWB (veure annex) on pregunta per tots aquells
càmpings que no han publicat l'any 2017 i la resposta d'ANWB on explica les noves
característiques d'aparició a les seves guies. L'empresa també comunica que l'any 2018
tornen a publicar  tots els  càmpings sempre i  quan superin la nota de 3* sobre 5*
(veure annex).

4.3.3.- Productes ANWB:

L'empresa  ANWB  consta  al  mercat  amb  infinitat  de  productes,  ja  que  com  la
companyia ADAC, es dediquen al món de l'automobilisme. De tots els seus productes,
només es farà un anàlisi dels relacionats amb el món càmping.

Inicialment,  i  com a punt més important,  s'exposen les guies que l'empresa ANWB
disposa al mercat en relació amb els càmpings.

1.-  ANWB  Voordeel  Campinggids  2017: Guia  que  ofereix  informació  sobre  3000
càmpings  repartits  en  19  països  europeus  diferents:  Holanda,  Bèlgica,  Luxemburg,
Gran  Bretanya,  França,  Portugal,  Espanya,  Noruega,  Suècia,  Finlàndia,  Dinamarca,
Suïssa,  Àustria,  Itàlia,  República  Txeca,  Hongria,  Eslovènia i  Croàcia.  Dins  d'aquesta
nova  guia,  la  companyia  només  representa  a  els  càmpings  que  accepten  el  seu
descompte en temporada baixa i alta. Segons conversa amb el senyor Ward Wijngaert,
ANWB comunica que l'any 2018, tornaran a sortir tots els càmpings.

La guia no adjunta targeta de descompte per la temporada baixa, però anuncia que
aquells que són membres, rebrán gratuïtament la targeta.
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Els  càmpings  són  qualificats  novament  amb  estrelles  1  com  mínima  fins  a  5  com
màximes, contant també mitges estrelles. El seu preu de venta és de 12,95€.

2.-  ANWB  Kleine  Campings  2017: Guia  on  apareixen  2.200  càmpings  petits  i
relacionats amb la naturalesa i el medi ambient. Adjunta la targeta de descompte 2017
i gratis l'App ANWB Kleine Campings. El seu preu al mercat és de 12,95€.

3.- ANWB Campings Onderweg 2017: Guia on apareixen 1.100 càmpings en 17 països
europeus. Es pot apreciar la presència de càmpings a 8 km d'autopistes. El seu preu al
mercat és de 9,50€.

Targeta de descompte ANWB:

Tal i com s'ha pogut observar a les darreres guies càmping, l'holandesa ANWB també
ofereix als seus campistes l'opció de poder gaudir de descomptes durant la temporada
baixa. Els preus que els campistes que disposin de la targeta oscil·len entre els 19,00€ i
els 22,00€/nit.

La seva targeta és anomenada:  Camping Key Europe (CKE),  a  la que només poden
accedir  els  socis  d'ANWB. Aquest fet dificulta  que una persona que compri  la guia
individualment i no estigui afiliat a aquesta empresa institucional, no podrà gaudir del
descompte.

4.3.4.- Món 2.0:

Com s'ha pogut amb les guies anteriors, ANWB també aposta per la seva presència
dins  de  les  TIC.  Per  aquest  motiu,  s'ha  fet  un  estudi  sobre  la  pàgina  web  i  les
aplicacions que la guia té disponibles a PlayStore i a GooglePlay.

La pàgina web www.anwbmedia.nl és una pàgina traduïda al: Anglès, francès, holandès
i alemany. Rep 390.000 visitors per mes i 1,5 milions de visualitzacions per mes.

ANWB actua al mercat com a empresa dedicada a l'automobilisme encara que també
al món relacionat amb el càmping; per aquest motiu, la majoria de les aplicacions que
ANWB  té  són  relacionades  amb  l'assistència  en  carretera.  Com es  podrà  observar
seguidament, es detallaran les aplicacions que tinguin a veure amb el viatge i les guies
càmping.

1.- ANWB Camping:

La  primera  aplicació  que  s'estudia  és:  ANWB  Camping.  Aquesta
aplicació està  relacionada amb, com es pot  comprovar  amb el  seu
propi  nom:  Càmping.  Gràcies  a  aquesta  App  els  campistes  poden
trobar diferents càmpings ubicats a Europa.

Figura 35. Logotip aplicació ANWB. ANWB Camping. 2017                                                                
Font: PlayStore

L’aplicació inclou més de 8750 càmpings dins de 27 països europeus. La aplicació és
totalment  gratuïta,  encara  que,  per  l'adquisició  d'algun  país  que  no  aparegui,  hi
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existeix un cost de 0,99€ per cada país.  Amb unes descàrregues de entre 50.000 i
100.000.

Per tal de poder conèixer millor l'aplicació es detallen seguidament els beneficis de
l'ANWB  Camping:  1.  Reserva,  2.  Mapes,  3.  Filtres,  4.  Varietat,  5.  Economia,  6.
Inspeccions, 7. Comentaris, 8. Consells, 9. Informació i finalment, 10. Marcadors.

1.- Reserva: Amb l'aplicació ANWB Càmping els clients poden reservar directament a
travès de l'aplicació gràcies a que inclou el telèfon i el e-mail de tots els càmpings.

2.- Mapes: Els campistes poden accedir a tots els mapes i a tota la informació referent
als càmpings sense connexió a Internet, fet interessant ja que tots aquells futurs clients
de  càmping  que  es  troben  fora  del  seu  país  poden  accedir.  Seguidament,  dins
d'aquesta secció, es poden trobar al mapa tots aquells càmpings que es trobin a una
zona en concret.

3.- Filtres: L'aplicació ofereix per a tots els usuaris l'opció de filtres en funció de les
preferències que el campista tingui com per exemple la mida del càmping, les estrelles
que tingui, etc ja que existeix una varietat de 120  filtres a escollir.

4.- Varietat: ANWB Camping ofereix 8750 càmpings però existeixen càmpings molt
diferents,  es  poden trobar  des  dels  càmpings  més  petits  fins  als  més  valorats  (5*
d'ANWB).

5.- Economia: Dins l'aplicació es poden trobar els càmpings més econòmics.

6.-  Inspeccions: Un  punt  molt  important  a  valorar  ja  que  tots  els  càmpings  que
apareixen a l'aplicació són igualment inspeccionats i classificats per l'equip d'ANWB.

7.- Comentaris: Seguidament,  cal  esmentar que dins de cada informació referent a
cada càmping, apareixen comentaris reals que pertanyen a campistes que han visitat el
càmping. En total es poden trobar més de 56.000 opinions d'altres clients.

8.- Consells: Tots els campistes que utilitzen l'aplicació ofereixen consells per a poder
tenir una bona ruta i una bona experiència dins dels càmpings. Inclou direccions per a
poder arribar des del punt de partida fins al càmping escollit fàcilment.

9.- Informació: A més a més, l'App ofereix informació d'interès de cada país com per
exemple números d'emergència, autopistes de peatge i  les seves tarifes,  direccions
importants o informació de les rutes.

10.-  Marcadors: Tots  aquells  campistes  que  hagin  visitat  càmpings  que  els  hi  ha
agradat, poden marcar-los com a “Preferits” i sempre tenir-los present a la safata de
“Preferits”.

La  puntuació  que  rep  l'App  és  baixa  (2,5*),  ja  que  trobem  que  la  majoria  de  les
puntuacions que els usuaris efectuen és amb la nota més baixa que es pot seleccionar
(1*), un total de 197, de la mateixa manera que només trobem 61 puntuacions amb la
màxima nota. Segons els comentaris, no és molt útil.

• 55 •



2.- ANWB Vakantiehulp:

La segona aplicació mòbil que s'esmenta és ANWB Vakantiehulp, no
es tracta d'una aplicació en relació a càmping però si a viatge. Dins de
l'aplicació  es  pot  trobar  informació  rellevant  per  les  vacances,  les
carreteres, etc.

Figura 36. Logotip aplicació ANWB. ANWB  Vakantiehup. 2017                                                       
Font: PlayStore

Des de la mateixa aplicació es pot trucar al centre d'emergències d'ANWB o a diferents
serveis locals d'emergència (policia, bombers, etc) ja que des de la mateixa aplicació es
mostra la ubicació real de l'usuari.

Amb un total de entre 50.000 i 100.000 descàrregues,  la nota és molt més elevada
(4*)  que  la  primera  aplicació  ja  que  trobem  38  puntuacions  màximes  contra  10
mínimes.

3.- ANWB Next:

Seguidament, es parla sobre l'aplicació: ANWB Next. Aquesta App no
té relació amb els càmpings però és interessant el fet de que es tracta
d'una plataforma social per als treballadors de l'empresa ANWB. Es
pot  accedir  amb  una  invitació  i  dins  de  la  plataforma,  es
comparteixen coneixements, informació i documentació.

Figura 37. Logotip aplicació ANWB. ANWB Next. 2017                                                                                                    Font: 
PlayStore

Amb un total de entre 10-50 descàrregues, no disposa de puntuació.

4.3.5.- Publicitat dins les guies:

Com s'ha pogut veure amb les guies ACSI  i  ADAC, la guia holandesa ANWB també
ofereix als empresaris de càmping uns preus en relació als anuncis publicitaris que es
publiquen a les guies ANWB. S'ha pogut arribar a la informació gràcies a documents
oficials (veure annex).

Seguidament, es podran comprovar els preus i les mides que ANWB demana per poder
anunciar-s'hi a les guies càmping:

1.- Voordel Campings 2017:

La publicitat que s'adjunti en la guia Voordel Campings 2017 pot ser efectuada en color
o en blanc i negre, amb sis mides diferents.

Publicitat en color

Trobem a elecció del càmping sis mides diferents per a posicionar el seu anunci dins la
guia ANWB: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1 i contraportada.
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Publicitat en blanc i negre

Trobem que les mides es redueixen a dos, quedant només elecció en 1/8 i 1/4 pàgina.

Seguidament, s'exposa una figura per poder entendre i  apreciar d'una manera més
visual els preus depenent de la mida i el disseny (color o blanc i negre).

Figura 38. Mides i preus publicitat ANWB. Europa. 2017

Font: Creació pròpia

2.- Kleine Campings 2017:

Pel que fa a la segona guia, es podrà observar que els preus són inferiors a la primera
ja que es tracta d'una guia molt més petita i amb molta menys tirada que Voordeel
Campings 2017.

Publicitat en color

Dins de la secció de color, trobem que els establiments poden escollir entre cinc mides
diferents, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1 i finalment, contraportada.

Publicitat en blanc i negre

Contràriament, si el càmping escull promocionar-s'hi en blanc i negre, ANWB ofereix
quatre mides diferents 1/4, 1/2, 3/4 i finalment 1/1, es a dir, la pàgina sencera.

S'exposa una figura per poder apreciar-ho visualment:
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Figura 39. Mides i preus publicitat  ANWB. Europa. 2017

Font: Creació pròpia 

4.3.6.- Criteris d'avaluació d'ANWB:

Com l'empresa ADAC, la valoració sorgeix a partir  d’unes inspeccions per part  dels
examinadors. Les dues guies són molt semblants en aquest sentit ja que els inspectors
també valoren els càmpings amb mitges estrelles o estrelles senceres amb una escala
de 0 a 5 punts màxims.

ANWB va modificar la manera en la qual qualifica els càmpings a partir de l'1 de gener
de  2017.  Moment  en  el  qual  les  dues  guies  es  van  separar,  tornen  a  qualificar
individualment. És en aquest moment quan  ANWB simplifica el model de qualificació.
Dins del nou model de qualificació, ANWB inclou propostes de millora per part dels
campistes i dels mateixos propietaris dels càmpings.

Com s'ha comentat anteriorment, per tal de fer una nova comparativa entre els criteris
d'avaluació que tenen individualment l'equip d'ANWB i d'ADAC, s'estudiaran el criteris
de qualificació de 2017 per part de les dues guies i treure les grans diferències.

Qualificacions ANWB 2017:

Com anteriorment s'ha vist dins dels criteris de qualificació d'ADAC, no tots els serveis
tenen la  mateixa importància per  a  les  guies.  La  totalitat  amb la  que puntuen els
inspectors d'ANWB es basa en un total de 1000 punts per poder obtenir la màxima
qualificació.  En aquest cas trobem que l'escala d'importància és la següent:

1.- Instal·lacions sanitàries (400 punts), 2.- Terreny (250 punts), 3.- Menjar i beure 
(100 punts), 4.- Activitats (125 punts), i finalment 5.- Serveis aquàtics (125 punts).
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Tal com ADAC, els examinadors puntuen tant la quantitat com la qualitat dels serveis
que el càmping ofereix, fet en el qual es troba una semblança. Però, la manera en la
que qualifiquen per a poder concedir les estrelles és amb 4 puntuacions diferents: (M)
Molt bé, (B) Bé, (S) Suficient i finalment (I) Insuficient.

M B S I

Molt bé Be Suficient Insuficient

Taula 2. Qualificacions ANWB. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

• 1.- Instal·lacions sanitàries:

Pel que fa al primer servei; Instal·lacions sanitàries, reben els màxims punts de tots els
serveis. Els càmpings que vulguin arribar a la màxima puntuació, haurà de superar 330
punts referent a la qualitat (1.1) d'aquests i 70 per equipaments especials (1.2).

1.1.- Qualificació referent a la qualitat de les instal·lacions sanitàries:

– Presentació de les instal·lacions sanitàries:

M B S I

150 punts 120 punts 60 punts 0 punts

Taula 3. Qualificacions ANWB presentació instal·lacions sanitàries. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Manteniment de les instal·lacions sanitàries:

M B S I

100 punts 80 punts 40 punts 0 punts

Taula 4. Qualificacions ANWB manteniment de les instal·lacions sanitàries. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Higiene i neteja de les instal·lacions sanitàries:

M B S I

80 punts 60 punts 30 punts 0 punts

Taula 5. Qualificacions ANWB higiene i neteja de les instal·lacions sanitàries. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia
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Existeixen els lavabos d'ús exclusivament per a campistes fixes dins del càmping, però
en aquest cas, els inspectors d'ANWB valoren els blocs sanitaris que són fets servir per
al màxim numero de campistes dels càmpings.

1.2.- Equipaments especials:
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10 punts 10 punts 10 punts 5 punts 5 punts 10 punts 10 punts 10 punts

Taula 6. Qualificacions ANWB equipaments especials. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

S'ha d'esmentar que aquells càmpings que ofereixen 100% dels sanitaris privats dins
de la mateixa parcel·la rebran una bonificació de 30 punts extres degut a que no poden
optar als punts extres en relació a les cabines individuals dins dels blocs comuns.

• 2.- Terreny:

Com ja citat, el servei per part del terreny pot arribar a aconseguir fins a un total de
250 punts repartits com al darrer punt en dos volums: 65 punts pel terreny en general i
185 per les parcel·les turístiques.

2.1.- El terreny el general:

– Primera impressió sobre el terreny:

M B S I

40 punts 30 punts 15 punts 0 punts

Taula 7. Qualificacions ANWB primera impressió sobre el terreny càmping. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia
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– Higiene i neteja del terreny:

M B S I

20 punts 15 punts 8 punts 0 punts

Taula 8. Qualificacions ANWB higiene i neteja del terreny càmping. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Vistes:

M B Normals

10 punts 5 punts 0 punts

Taula 9. Qualificacions ANWB vistes. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Parcel·les amb un terreny pla:

SI            NO

5 punts 0 punts

Taula 10. Qualificacions ANWB parcel·les amb un terreny pla. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

Si  ens fixem a aquest  apartat,  podem observar  que el  numero total  de  punts  que
sumaria si un càmping obtingues tots els (Molt bé) és de 75 punts i aquest espai només
pot obtenir un total de 65. Per què? Ja que des d'ANBW creuen que un càmping pot
obtenir  la  màxima  qualificació  (10)  dins  l'apartat  (2.1.-  Terreny  en  general)  sense
comptar les vistes.

2.2.- Parcel·les turístiques:

– Impressió i manteniment de les parcel·les:

M B S I

40 punts 30 punts 15 punts 0 punts

Taula 11. Qualificacions ANWB impressió i manteniment de les parcel·les. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia
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– Wi-Fi dins de les parcel·les:

Un 90% o més 50-90% 10-50% 0-10%

40 punts 30 punts 15 punts 0 punts

Taula 12. Qualificacions ANWB Wi-Fi dins les parcel·les. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

Només Wi-Fi a espais públics: Rebrà 5 punts i directament sense Wi-Fi: 0 punts.

– Intensitat de la senyal Wi-Fi:

M B S I

20 punts 15 punts 8 punts 0 punts

Taula 13. Qualificacions ANWB intensitat de la senyal Wi-Fi. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– La majoria de les parcel·les amb la seva pròpia presa de corrent:

SI            NO

30 punts 0 punts

Taula 14. Qualificacions ANWB majoria de parcel·les amb presa de corrent. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Amp d'electricitat:

Des de 10Amp 10-16Amp 6-10Amp 0-6Amp

20 punts 13 punts 6 punts 0 punts

Taula 15. Qualificacions ANWB Amp  d'electricitat. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Parcel·les amb el seu propi subministrament i desguàs d'aigua:

Més d'un 50% 11-50% 1-10% 0,00%

20 punts 13 punts 6 punts 0 punts

Taula 16. Qualificacions ANWB parcel·les amb subministrament i desguàs d'aigua propi. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia
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– Superfície total de les parcel·les:

La majoria > 100 m2 < 100 m2

15 punts 0 punts

Taula 17. Qualificacions ANWB superfície total de les parcel·les. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

• 3.- Menjar i beure:

Dins de la secció: Menjar i beure, els càmpings inspeccionats poden arribar a obtenir
un total de 100 punts repartits en: 50 punts per a la possibilitat de compra i 50 punts
per als espais condicionats per a poder menjar.

3.1.- Compres:

– La venta de pa dins del mateix càmping serà valorada amb 15 punts.

– Una botiga dins del càmping o dins dels 100 m2 serà valorada amb 35 punts.

– Un supermercat dins del càmping serà valorat amb 50 punts.

Cal  esmentar  que  dins  d'aquestes  qualificacions,  només  es  valorarà  el  servei  que
puntuï més alt. Cal recordar que dins de les qualificacions per part d'ADAC 2014, era la
mateixa valoració, es a dir, el supermercat sempre serà puntuat més elevadament i
només es comptarà el servei més elevat.

3.2.- Espais per a poder menjar:

– Snack-bar  o  menjar  per  emportar  dins  d'un  radi  màxim de 100  metres:  10
punts.

– Restaurant dins d'un radi màxim de 100 metres: 10 punts.

– Qualificació del restaurant*

M B Normal Senzill

30 punts 25 punts 15 punts 5 punts

Taula 18. Qualificacions ANWB qualificació del restaurant. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

*La qualificació final del restaurant serà si aquest es troba dins del càmping o, si es
dóna el cas que estigues fora, que la seva qualitat sigui responsabilitat del càmping.
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• 4.- Activitats de lleure dins del càmping:

Dins del bloc dedicat a la animació, veiem que els holandesos la tenen en compte amb
un total de 125 punts repartits en: 50 punts per a l'animació i 75 punts per a facilitats
esportives i de joc.

4.1.- Animació dins del càmping:

Nens fins 6 anys De 6 a 12 anys
(inclosos)

De 12 a 17 anys
(inclosos)

Adults a partir de 18
anys

5 punts 5 punts 5 punts 50 punts

Taula 19. Qualificacions ANWB animació dins del càmping. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

Com anteriorment s'ha pogut observar dins de la secció de parcel·lació, trobem que
dins d'aquest bloc, cap càmping pot aconseguir els 20 punts. La màxima puntuació que
pot rebre és de 15 punts. D'aquesta manera, els inspectors d'ADAC, poden arribar a
donar la màxima puntuació a un càmping que ofereixi serveis per a famílies amb fills
de fins 17 anys.

– Numero total d'hores dedicades a l'animació durant el dia:

Des de 50 hores 30-50 hores 15-30 hores 5-15hores 0-5 hores

35 punts 25 punts 15 punts 5 punts 0 punts

Taula 20. Qualificacions ANWB hores dedicades a l'animació. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

4.2.- Facilitats a l'hora de desenvolupar activitats esportives i de joc:

El repartiment dins de la secció (4.2) serà en 50 punts dedicats als parcs infantils i 40
punts dedicats als espais esportius o de Wellness.

Si ens fixem a l'inici de l'explicació, podem observar que l'apartat 4 són 125 punts, 50
per l'animació i 75 per les facilitats esportives encara que dins de l'apartat veiem que
suma un total de 90 punts. Per què? L'equip holandes, creu que un càmping pot arribar
a obtenir  la màxima qualificació dins d'aquest  apartat  sense haver d'oferir  tots  els
serveis que seguidament es detallaran.
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4.2.1.- Parcs infantils:

Parc infantil exterior Parc infantil interior Parc infantil aquàtic
Parc infantil
d'aventures

8 punts 4 punts 4 punts 4 punts

Taula 21. Qualificacions ANWB parcs infantils. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Superfície total dels parcs infantils:

Des de 4 m2 2-4 m2 1-2 m2 0-1 m2

15 punts 10 punts 5 punts 0 punts

Taula 22. Qualificacions ANWB superfície total dels parcs infantils. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Primera impressió dels parcs infantils:

M B S I

10 punts 7 punts 3 punts 0 punts

Taula 23. Qualificacions ANWB impressió dels parcs infantils. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Numero total de facilitats de joc dins de la zona d'acampada:

Molts Alguns Pocs o cap

5 punts 3 punts 0 punts

Taula 24. Qualificacions ANWB numero de facilitats de jocs. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia
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4.2.2.- Espais esportius o de Wellness:
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Taula 25. Qualificacions ANWB espais esportius o de Wellness. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Impressió total de totes les facilitats esportives i de Wellness:

M B S I

5 punts 4 punts 2 punts 50 punts

Taula 26. Qualificacions ANWB impressió de les zones esportives o de Wellness. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

• 5.- Zones aquàtiques:

Dins de la darrera secció de qualificació, trobem les zones aquàtiques que el càmping
disposa valorades amb un total  de 125 punts.  Aquest apartat està dividit entre les
piscines i  la possibilitat  de nedar en aigües naturals  directament dins del  càmping.
L'equip d'ANWB, pot arribar a donar la màxima puntuació a un càmping que tingui una
o més piscines i en canvi cap possibilitat dins d'aigua natural o de la mateixa manera,
valorar un càmping que si ofereixi aigües naturals però cap piscina amb un total de 85
punts.

5.1.- Piscines:

Piscina a l'aire lliure Piscina coberta Piscina interior

35 punts 40 punts 45 punts

Taula 27. Qualificacions ANWB piscines. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

Com dins de l'apartat COMPRES, només es valorarà la opció que més punts representi
pel càmping.
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A  més  a  més,  aquells  càmpings  que  ofereixin  piscines  de  xapoteig,  reben  una
bonificació de 10 punts extra.

– Presentació de la piscina*:

M B S I

20 punts 15 punts 8 punts 0 punts

Taula 28. Qualificacions ANWB presentació de la piscina. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Manteniment i neteja de la piscina*:

M B S I

20 punts 15 punts 8 punts 0 punts

Taula 29. Qualificacions ANWB manteniment i neteja de la piscina. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Superfície de les piscines**:

Des de 2 m2 1,5-2 m2 1-1,5 m2 0,5-1 m2 0-0,5 m2

40 punts 30 punts 20 punts 10 punts 0 punts

Taula 30. Qualificacions ANWB superfície de les piscines. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Zona de xapoteig dins de la piscina (si no es troba separada): 5 punts.

*: Si el càmping ofereix més d'una piscina, es farà una mitjana entre totes les piscines.

**:  Es  calcula  la  superfície  de  piscina  en  base  a  totes  les  superfícies  de  totes  les
piscines.

Si es calcula, es pot aconseguir fins a un total de 130 o 135 punts. El punt de partida és
que un país calorós com pot ser Espanya, un càmping que ofereix només piscina a l'aire
lliure, pot arribar a aconseguir la màxima puntuació que ANWB proposa.
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5.2.- Aigües naturals:

5.2.1.- Distàncies (Es valorarà la que més puntuï).

1.- Platja o llac:

Distància de la platja/llac a
50 m o menys

Distància de la platja/llac
des de 50 m fins a 150 m 

Distància de la platja/llac
des de 150 m fins a 500 m

25 punts 20 punts 15 punts

Taula 31. Qualificacions ANWB distància a la platja o llac. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

2.- Riu:

Distància del riu de 50 m o menys Distància del riu de 50 fins a 100 m 

15 punts 10 punts

Taula 32. Qualificacions ANWB distància al riu. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

Si el càmping es troba a 150 metres o menys o el riu a 100 metres o menys, es pot
qualificar també:

5.2.2.- Impressions i superfícies (Es valorarà la que més puntuï):

– Impressió de la platja:

M B S I

30 punts 25 punts 13 punts 0 punts

Taula 33. Qualificacions ANWB impressió de la platja. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia

– Superfície de la platja:

Àmplia (Des de
10.000 m2)

Normal (1.000 –
10.000 m2)

Petita (100 – 1.000
m2)

Molt petita (Menys
de 100 m2)

30 punts 20 punts 10 punts 0 punts

Taula 34. Qualificacions ANWB superfície de la platja. Heinze Latzke. 2017
Font: Creació pròpia
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Finalment, encara que la platja o el riu es trobin molt a prop del càmping i es trobi
qualsevol  impediment  per  poder  arribar-hi  com  per  exemple:  Una  carretera,  es
descompten 5 punts de la nota final.

PART PRÀCTICA

5.- Graella evolutiva (2013-2017) ACSI, ADAC & ANWB:

Dins  de  la  part  pràctica,  es  podrà  observar  la  variació  amb  el  pas  del  temps,
exactament 5 anys en les tres principals guies dedicades a càmpings europeus: ACSI,
ADAC  i  finalment,  ANWB.  Dins  de  les  graelles  evolutives,  es  podrà  contemplar:
L'aparició o la no aparició dels càmpings que pertanyen a l'Associació de càmpings de
Girona dins les guies, la presència de publicitat o no dins les guies i en quin format*, la
puntuació anual rebuda per part de les guies, la categoria real que obtenen per part de
la Generalitat  de Catalunya,  l'aparició  del  seu contacte*,  la  si  o  no localització del
càmping i finalment, si el càmping accepta el descompte proposat per la guia i si es
així, a quin preu/nit.

Gràcies  a  les  graelles  evolutives,  es  podrà  observar  els  diferents  canvis  que  s'han
presentat  en  el  transcurs  del  temps,  s'observaran  diferents  situacions  i  finalment,
s'extrauran unes conclusions sobre les graelles.

Les graelles evolutives estan dividides en quatre columnes diferents on podem trobar
els  77  càmpings  gironins  que  pertanyen  a  l'Associació  de  càmpings  de  Girona,
seguidament,  la  columna  que  fa  referència  a  ACSI,  prolongada  per  la  d'ADAC  i
finalment, la d'ANWB.

Dins de la graella, es poden observar diferents creus i lletres. Per a poder desglossar el
significat de les lletres, es presenta una llegenda explicativa:

*El format de publicitat i el contacte s'explica dins la llegenda.

Figura 40. Llegenda graelles evolutives. Guies ACSI, ADAC i ANWB. 2013-2017
Font: Creació pròpia
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Com  s'ha  esmentat  anteriorment,  les  X  es  consideren  com  un  si  dins  la  graella  i
contràriament, tots aquells espais que es troben el blanc es consideren com un no.
Com es podrà examinar seguidament, en el cas d'ACSI, mai trobarem un espai ocupat
dins les columnes de: Puntuació ja que com s'ha estudiat, ACSI no puntua els càmpings
amb una nota. Seguidament, pel que fa a la publicitat, trobem des de la lletra A fins la
lletra E i finalment, dins del  contacte, trobem des de la lletra A fins la lletra C.

Seguidament, es poden observar les graelles evolutives:
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Guies ACSI, ADAC & ANWB 2013:

NOM CÀMPING ACSI ADAC ANWB
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Bassegoda Park X A 1c C X X 16 X A 3,5 1c C X X 16

Begur X A 1c C X 3,5 1c B X 3,5 1c B X

Cala Gogó X B 1c C X X 16 X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X X 16

Internacional de Calonge X A 1c C X X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X

Treumal X B 1c C X X B 4 1c C X X B 4 1c C X

Nàutic Almatà X B 1c C X X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X

La Laguna X B 1c C X X B 4,5 1c C X X B
5*

BEST
2013

1c B X X 21

Mas Nou X C 1c C X 4,5 1c B X X C 4,5 1c C X

Riembau X A 1c C X 4 1c B X X A 4 1c C X

Valldaro X A 1c C X X 16 4 1c B X 4 1c B X



Cala Montgó 1c B X 3,5 1c B X 3 1c B X

Illa Mateua Càmping Resort X A 1c C X X 16 4,5 1c B X X A 4,5 1c C X X 16

Pirineus X A 1c C X 3,5 1c B X

Santa Elena Ciutat 3 1c B X 3,5 1c B X

Kim's 1c B X 3 1c B X 3 1c B X

La Siesta 3 1c B X

Playa Brava X B 1c C X X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X

Mas Patoxas X B 1c C X X 16 X A 4 1c C X X B 4 1c C X X 16

Interpals X A 1c C X X 16 3,5 1c B X 4 1c B X X 28

Sant Pol X A 1c C X X 16 4 1c B X X B 4 1c B X X 16

La Ballena Alegre Costa Brava X B 1c C X X B
5*

BEST
2013

1c C X X C
5*

BEST
2013

1c B X

L'Àmfora X B 1c C X X B
5*

BEST
2013

1c C X X C
5*

BEST
2013

1c B X X 16

Las Palmeras X A 1c C X X A 4,5 1c C X X A 4,5 1c C X X 21

Las Dunas X D+E 1c C X D+E
5*

BEST
2013

1c C X X D+E
5*

BEST
2013

1c C X X 21

Punta Milà



Castell Montgrí X A 4 1c C X X 18

Les Medes X A
5*

BEST
2013

1c C X X A
5*

BEST
2013

1c C X

El Delfín Verde X B 1c C X X A
5*

BEST
2013

1c C X X B
5*

BEST
2013

1c C X

Cala Llevadó X B 1c C X X 16 X A 4 1c C X X B 4,5 1c C X X 21

Castell Park 1c B X 2,5 1c B X

La Masia X A 2c C X 4 2c B X

Blanc 2c

El Pinar X A 2c C X X A 3,5 2c C X X A 3,5 2c B X X 26

Blanes X A 2c C X X A 3 2c C X X B 3 2c B X X 15

Bella Terra X B 2c C X X B 4 2c C X X B 4 2c B X

S'Abanell X B 2c C X

Solmar X A 2c C X X 16 X A 3 2c C X

Cadaqués

Eurocàmping X A 2c C X X 16 X B 4 2c C X X A 4 2c C X X 16

Costa Brava X B 2c C X X B 2,5 2c B X

El Pirinenc



Albera

Castell Mar 2c B X 3,5 2c B X 3,5 2c B X X 19

Vall d'Or 2,5 2c B X

Sant Miquel

Maite 2c B X 2 2c B X 2 2c B X

L'Escala 2c B X 3,5 2c B X 4,5 2c B X X 16

Riells

Esponellà X A 2c C X X A 3 2c C X

Vell Empordà X A 2c C X

Tucan X C 2c C X X 16 X B 4 2c C X X B 4 2c B X

Lloret Blau X A 2c C X X 16

Canyelles 2c B X 3 2c B X 3 2c B X

Maçanet de Cabrenys 2c B X X

La Fageda

Benelux X E 2c C X 3 2c B X

Neptuno X A 2c C X

Port de la Selva 2 2c B X 2 2c B X



Port de la Vall

Salatà 2c B X 3,5 2c B X

Rodas 2c B X 2 2c B X

Jonca Mar 3 2c B X 3 2c B X

Aquarius X A 2c C X X 16 X A
5*

BEST
2013

2c B X X A
5*

BEST
2013

2c B X X 16

La Gaviota X E 2c C X X B 4 2c C X X A 4 2c C X X 21

Riu X C 2c C X X 16 X B 3,5 2c C X X B 3,5 2c B X

Lava 2c B X

Estartit 2c B X 2 2c B X

Empordà X E 2c C X X E 4 2c C X X A 4 2c B X

Rifort 2c B X

Pla de la Torre 3c

Molí Serradell X E 3c C X X 16

Girona 3c

Internacional Palamós X A 3c C X 3 2c B X 3,5 3c B X

La Fradera 3c B X



Cypsela X A LUXE C X
5*

BEST
2013

LUXE B X X B
5*

BEST
2013

LUXE C X

Montori (NOU 2017)

Vidra 2c B X 3 2c B X

Taula 35. Valoració de les guies sobre els càmpings de l'Associació de càmpings de Girona l'any 2013. Guies ACSI, ADAC i ANWB. 2013
Font: Creació pròpia

Observacions any 2013:

Càmpings que apareixen a la guia ACSI: 58 càmpings.

Càmpings que apareixen a la guia ADAC: 45 càmpings.

Càmpings que apareixen a la guia ANWB: 51 càmpings.

• Inicialment, cal destacar que  no tots els càmpings que pertanyen a l'Associació de càmpings de Girona  apareixen a les guies i que dins
d'aquesta primera graella es pot observar que la guia ACSI incorpora més càmpings que les guies ADAC o ANWB.

• Durant l'any 2013,  ACSI oferia la  targeta de descompte on, el càmping escollia el preu final per nit. Els preus que ACSI proposava eren:
12,00€, 14,00€ i 16,00€. Durant l'any 2013 només 15 dels 77 càmpings oferien el servei de descompte durant la temporada baixa i tots al
preu més elevat (16,00€). D'altra banda, ADAC no accepta cap tipus de descompte amb les seves guies. Finalment, ANWB, durant l'any 2013;
només 19 dels 77 càmpings ofereixen el descompte a campistes durant la temporada baixa, el preu més elevat que trobem per nit és: 28,00€.
(Preu que escull el càmping lliurement).

• Un fet que cal destacar és que dins la publicitat d'ACSI, trobem que tant el càmping Valldaro amb el càmping Interpals i, d'altra banda, el
càmping Tucan i el càmping Riu comparteixen la mateixa publicitat dins la guia. Dins la publicitat d'ANWB, cal esmentar que la del càmping
Les Dunes apareix tant a la contraportada com dins la guia. Es poden apreciar que aquells càmpings que reben les 5* (BEST 2013), tots
adjunten publicitat dins la guia.

• Depenent de la publicitat o no, també es descobreix com, alguns càmpings de segona categoria per la Generalitat de Catalunya, reben més
puntuació per la guia holandesa que càmpings que es posicionen en primera categoria. Com ho es per exemple el càmping La Gaviota, que



rep segona categoria i es valorat amb 4 punts sobre 5 front a càmpings com per exemple Kim's o La Siesta, categoritzats com càmpings de
primera i tenen una valoració de 3 punts sobre 5.

• Tant ADAC com ANWB, aporten distintius BEST 2013 a aquells càmpings que tenen 5*. L'any 2013 ADAC proporciona 7 BEST i ANWB 8. Són
els mateixos càmpings encara que ANWB li atorga a La Laguna i ADAC li atorga només 4,5 punts.

• ANWB té un protagonisme molt alt degut a que existeixen càmpings que accepten descomptes amb la seva targeta i ofereix puntuacions al
lector.

Guies ACSI, ADAC & ANWB 2014:

NOM CÀMPING ACSI ADAC ANWB
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Bassegoda Park X E 1c C X X 16 X A 3,5 1c C X X 16

Begur 1c B X 3,5 1c B X 3,5 1c B X

Cala Gogó X B 1c C X X 18 X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X X 18

Internacional de Calonge X A 1c C X X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X

Treumal X A 1c C X X B 4 1c C X X B 4 1c C X

Nàutic Almatà X B 1c C X X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X



La Laguna X B 1c C X X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X X 22

Mas Nou X C 1c C X 4,5 1c B X X C 4,5 1c C X X 17

Riembau X E 1c C X 4 1c B X X A 4 1c C X

Valldaro 1c B X X 16 4 1c B X 4 1c B X

Cala Montgó 1c B X X 16 3,5 1c B X 3,5 1c B X

Illa Mateua Càmping Resort X A 1c C X X 18 4,5 1c B X X A 4,5 1c C X

Pirineus X A 1c C X 3,5 1c B X X 16

Santa Elena Ciutat 3 1c B X 3,5 1c B X

Kim's X A 1c C X 3 1c B X 3 1c B X

La Siesta 3 1c B X

Playa Brava X B 1c C X X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X

Mas Patoxas X B 1c C X X 16 X A 4 1c C X X B 4,5 1c C X

Interpals X A 1c C X X 16 3,5 1c B X 4 1c B X

Sant Pol X A 1c B X X 18 4 1c B X X B 4 1c C X X 18

La Ballena Alegre Costa Brava X B 1c C X X B
5*

BEST
2014

1c C X
5*

BEST
2014

1c B X

L'Àmfora X B 1c C X X B
5*

BEST
2014

1c C X X C
5*

BEST
2014

1c C X X 17



Las Palmeras X A 1c C X X A 4,5 1c C X X A 4,5 1c C X

Las Dunas X D+E 1c C X X D+E
5*

BEST
2014

1c C X X D
5*

BEST
2014

1c C X

Punta Milà

Castell Montgrí 4,5 1c B X

Les Medes X A 1c C X A
5*

BEST
2014

1c C X X A
5*

BEST
2014

1c C X

El Delfín Verde 1c B X X A
5*

BEST
2014

1c C X X A
5*

BEST
2014

1c C X

Cala Llevadó X A 1c C X X 18 X A 4 1c C X X A 4 1c C X X 18

Castell Park 1c B 2,5 1c B X

La Masia X A 2c C X 4 2c B X

Blanc

El Pinar X A 2c C X X A 3,5 2c C X X A 3,5 2c C X X 26

Blanes 2c B X X A 3 2c C X X A 3 2c C X X 16

Bella Terra X B 2c C X X B 4 2c C X X B 4 2c C X

S'Abanell X A 2c B X

Solmar X A 2c C X X 16 X A 3 2c C X



Cadaqués

Eurocàmping X A 2c C X X 18 X B 4 2c C X X B 4 2c C X

Costa Brava X B 2c C X X B 2,5 2c C X

El Pirinenc

Albera

Castell Mar 2c B X 3,5 2c B X 3,5 2c B X

Vall d'Or 2,5 2c B X

Sant Miquel

Maite 2c B X 2 2c B X 2 2c B X

L'Escala 2c B X 3,5 2c B X 3,5 2c B X

Riells

Esponellà X A 2c C X 3 2c B X

Vell Empordà X A 2c C X X 16 X A 3,5 2c C X

Tucan X C 2c C X X 18 X B 4 2c C X X B 4 2c C X X 18

Lloret Blau X A 2c C X X 16

Canyelles 2c B X 3 2c B X 3 2c B X

Maçanet de Cabrenys 2c B X



La Fageda

Benelux X E 2c C X X A 3 2c C X

Neptuno X B 2c C X

Port de la Selva 2 2c B X 2 2c B

Port de la Vall

Salatà 2c B X 3,5 2c B X

Rodas 2c B X 2 2c B X

Jonca Mar 3 2c B X 3 2c B X

Aquarius X A 2c C X X 18 X A
5*

BEST
2014

2c B X X A 4,5 2c C X

La Gaviota X E 2c C X X 18 X B 4 2c C X X A 4 2c C X X 18

Riu X C 2c C X X 18 X B 3,5 2c C X X B 3,5 2c C X X 18

Lava 2c B X

Estartit 2c B X 2 2c B X

Empordà 2c B X X E 4 2c C X 4 2c B X

Rifort 2c B X

Pla de la Torre



Molí Serradell X E 3c C X X 16

Girona

Internacional Palamós X A 3c C X 3 2c B X 3,5 3c B X

La Fradera 3c B X

Cypsela LUXE B X
5*

BEST
2014

LUXE B X X C
5*

BEST
2014

LUXE C X

Montori (NOU 2017)

Vidra 3 2c B X

Taula 36. Valoració de les guies sobre els càmpings de l'Associació de càmpings de Girona l'any 2014. Guies ACSI, ADAC i ANWB. 2014
Font: Creació pròpia

Observacions any 2014:

Càmpings que apareixen a la guia ACSI: 58 càmpings.

Càmpings que apareixen a la guia ADAC: 45 càmpings.

Càmpings que apareixen a la guia ANWB: 53 càmpings.

• Com es pot observar dins la graella 2014, la guia ACSI, augmenta el número de càmpings que ofereixen el descompte durant la temporada
baixa, passa de 15 l'any 2013 a 18 càmpings l'any 2014 amb un preu que oscil·la entre els 12,00€ com a mínim i 18,00€ com a màxim/nit,
contràriament, es troba que la guia ANWB baixa la totalitat dels càmpings respecte l'any anterior de 19 càmpings al 2013 i 13 càmpings l'any
2014 i el preu és d'entre 16,00€ i 22,00€/nit. La guia ADAC segueix sense proporcionar cap descompte a campistes que comprin la seva guia.

• Es pot apreciar que alguns dels càmpings que no tenien presència al 2013, si la tenen l'any 2014 ja que el número de càmpings publicats és
superior.



• ADAC i ANWB tornen a atorgar les 5* amb distintiu  BEST 2014.  En aquest cas,  ADAC li  atorga a 7 càmpings i ANWB a 6 càmpings.  La
diferència és que ADAC atorga als mateixos càmpings mentre que ANWB suprimeix dos d'ells (La Laguna i Aquarius) als que atorga 4,5 punts
de 5. Es pot apreciar que ADAC no varia extremadament les puntuacions als càmpings ni la presència o no de càmpings respecte un any a
l'altre.

Guies ACSI, ADAC & ANWB 2015:

NOM CÀMPING ACSI ADAC ANWB
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Bassegoda Park X E 1c C X X 16 3,5 1c C X X 16 X A 3,5 1c C X X 16

Begur 1c B X 3 1c C X 3 1c B X

Cala Gogó X B 1c C X X 18 X B 4,5 1c C X X 18 X B 4,5 1c C X X 18

Internacional de Calonge X A 1c C X X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X

Treumal X A 1c C X X C 4 1c C X X B 4 1c C X

Nàutic Almatà X B 1c C X X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X

La Laguna X B 1c C X X B 4,5 1c C X X 22 X B 4,5 1c C X X 22

Mas Nou X B 1c C X 4,5 1c C X X 17 X A 4,5 1c C X X 17



Riembau X A 1c C X X 18 4 1c X X X A 4 1c C X

Valldaro X E 1c C X X 16 4,5 1c C X 4,5 1c B X

Cala Montgó 1c B X 3 1c C X 3 1c B X

Illa Mateua Càmping Resort X A 1c C X X 18 4,5 1c C X X 18 X A 4,5 1c C X X 18

Pirineus X A 1c C X 3,5 1c C X 3,5 1c B X

Santa Elena Ciutat 3 1c C X

Kim's 1c B X 3,5 1c C X 3,5 1c B X

La Siesta 4 1c C X 3 1c B X

Playa Brava X B 1c C X X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X

Mas Patoxas X B 1c C X X 16 X E 4,5 1c C X X 16 X B 4,5 1c C X

Interpals X E 1c C X X 16 3,5 1c C X 3,5 1c B X

Sant Pol X A 1c C X X 18 4 1c C X X B 4 1c C X

La Ballena Alegre Costa Brava X B 1c C X X B
5*

BEST
2015

1c C X X B
5*

BEST
2015

1c C X

L'Àmfora X B 1c C X X B
5*

BEST
2015

1c C X X 17 X C
5*

BEST
2015

1c C X X 17

Las Palmeras X A 1c C X X A 4,5 1c C X X 21 X A 4,5 1c C X X 21

Las Dunas X D+E 1c C X X C 5*
BEST

1c C X X 18 X A 5*
BEST

1c C X



2015 2015

Punta Milà

Castell Montgrí 4,5 1c C X X 18 4,5 1c C X X 18

Les Medes X A 1c C X X 18 X A
5*

BEST
2015

1c C X X A
5*

BEST
2015

1c C X

El Delfín Verde X A 1c C X X A
5*

BEST
2015

1c C X X A
5*

BEST
2015

1c C X

Cala Llevadó X A 1c C X X 18 X A 4 1c C X X 18 X A 4 1c C X X 18

Castell Park 1c B X 3 1c C X

La Masia X A 2c C X 4 2c C X

Blanc

El Pinar X A 2c C X 3 2c C X X 29 X A 3 2c C X

Blanes 2c B X X A 3 2c C X X 16 X A 3 2c C X X 16

Bella Terra X B 2c C X X 18 X A 3,5 2c C X X B 3,5 2c C X

S'Abanell X A 2c C X

Solmar X A 2c C X X 16 X A 3 2c C X

Cadaqués

Eurocàmping X A 2c C X X 18 X A 4 2c C X X A 4 2c C X



Costa Brava X B 2c C X X B 2,5 2c C X

El Pirinenc

Albera

Castell Mar 2c B X 3,5 2c C X 3,5 2c B X

Vall d'Or 2,5 2c C X 2,5 2c B X

Sant Miquel

Maite 2c B X 2 2c C X 2 2c B X

L'Escala 2c B X 3,5 2c C X 3,5 2c B X

Riells

Esponellà X A 2c C X X 18 3 2c B X

Vell Empordà X A 2c C X X 16 X A 3,5 2c C X

Tucan X C 2C C X X 18 X B 3,5 2c C X X 18 X B 3,5 2c C X X 18

Lloret Blau X A 2c C X X 16

Canyelles 2c B X 3 2c C X 3 2c B X

Maçanet de Cabrenys X E 2c C X X 16

La Fageda X E 2c C X X 16

Benelux X E 2c C X X 18 X A 3 2c C X



Neptuno X B 2c C X

Port de la Selva 2 2c C X 2 2c B X

Port de la Vall

Salatà 2c B X 3,5 2c C X 3,5 2c B X

Rodas 2c B X 2,5 2c C X

Jonca Mar

Aquarius X A 2c C X X 18 X B 4,5 2c C X X 18 X A 4,5 2c C X X 18

La Gaviota X A 2c C X X 18 X A 4 2c C X X 18 X A 4 2c C X X 18

Riu X C 2c C X X 18 X B 3,5 2c C X

Lava 2c B X

Estartit 2c B X 2 2c B X

Empordà X E 2c C X X 16 3,5 2c C X 3,5 2c B X

Rifort 2c B X

Pla de la Torre

Molí Serradell X E 3c C X X 16

Girona

Internacional Palamós X A 3c C X X 16 X A 3,5 3c C 3,5 3c B X



La Fradera 3c B X

Cypsela LUXE B X X 18
5*

BEST
2015

LUXE C X
5*

BEST
2015

LUXE B X

Montori (NOU 2017)

Vidra 2c B X 3 2c B X

Taula 37. Valoració de les guies sobre els càmpings de l'Associació de càmpings de Girona l'any 2015. Guies ACSI, ADAC i ANWB. 2015
Font: Creació pròpia

Observacions any 2015:

Càmpings que apareixen a la guia ACSI: 60 càmpings.

Càmpings que apareixen a la guia ADAC: 48 càmpings.

Càmpings que apareixen a la guia ANWB: 52 càmpings.

• Es pot observar un  fort  creixement dels  càmpings que pertanyen a l'Associació de càmpings de Girona en la seva  aparició  a les guies
europees.

• El fet que cal destacar l'any 2015 és que ADAC i ANWB s'han fusionat com a guia turística de càmping. Si observem la darrera taula, es pot
observar que tots els càmpings que avaluen, tenen la mateixa nota final tant per ADAC com per ANWB. S'ha de comentar que, encara que les
dues guies s'hagin fusionat, hi ha càmpings que apareixen a una guia i a l'altre no i viceversa, a l'ADAC apareixen 48 càmpings i a l'ANWB 52.

• Aquest mateix any, 27 dels càmpings de l'Associació accepten la targeta de descompte d'ACSI i el preu per nit es posiciona des de 12,00€
fins a 18,00€/nit. La guia holandesa augmenta 7 càmpings més que l'any anterior, es veu un creixement constant d'aquesta guia càmping.
Seguidament, deguda a la fusió de la guia alemanya i  holandesa,  ADAC ofereix descomptes com ACSI  o ANWB dins dels càmpings que
pertanyen a l'Associació. El preu per nit oscil·la entre els 16,00€ i 29,00€ i per ANWB el mínim són 16,00€ i màxim 22,00€. Gràcies a diferents
entrevistes amb professionals del sector, s'arriba a la conclusió de que les dos guies s'han aliat ja que ACSI estava agafant molta força al
mercat en front d'elles. La targeta de descompte és una estratègia de venta factible.



• Com s'ha esmentat anteriorment, encara que les guies treballen juntes, existeixen diferències entre elles. Un clar exemple és que existeixen
més càmpings que accepten la targeta ADAC que ANWB. Específicament, ADAC es acceptada a 16 càmpings i ANWB a 13. Els càmpings que
no coincideixen són: Mas Patoxas, Las Dunas i El Pinar.

• Cal destacar que Las Dunas, és considerat un càmping d'alta categoria i de grans dimensions. Normalment, aquests càmpings no accepten cap
tipus de descomptes ja que gràcies a entrevistes, he entès que no surt a compte. Segons les instal·lacions i serveis que proporcionen, acceptar
la nit a un preu tan baix és perdre diners, però durant el 2015, Las Dunas accepta el descompte ADAC a 18,00€/nit.

Guies ACSI, ADAC & ANWB 2016:

NOM CÀMPING ACSI ADAC ANWB
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Bassegoda Park 1c B X X A 3,5 1c C X X 16

Begur 1c B X 3,5 1c B X X 15 3,5 1c B X X 15

Cala Gogó X C 1c C X X 19 X B 4,5 1c C X X 19 X C 4,5 1c C X X 19

Internacional de Calonge 1c B X X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X

Treumal 1c B X X C 4 1c C X X B 4 1c B X

Nàutic Almatà 1c B X X B 4,5 1c C X X A 4,5 1c C X



La Laguna 1c B X X B
5*

BEST
2016

1c C X X 22 X B
5*

BEST
2016

1c C X X 22

Mas Nou 1c B X 4,5 1c B X X 17 X A 4,5 1c C X X 17

Riembau 1c B X X 19 4 1c B X X A 4 1c C X

Valldaro 1c B X X 15 4,5 1c B X 4,5 1c B X

Cala Montgó 1c B X 3,5 1c B X

Illa Mateua Càmping Resort 1c B X X 19 4,5 1c B X X 19 X A 4,5 1c C X X 19

Pirineus 1c B X

Santa Elena Ciutat 3 1c B X

Kim's 1c B X 3,5 1c B X

La Siesta

Playa Brava 1c B X X A 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X

Mas Patoxas X B 1c C X X 17 X A 4,5 1c C X X 17 X B 4,5 1c C X

Interpals 1c B X X 15 3,5 1c B X

Sant Pol 1c B X X 19 4 1c B X X B 4 1c C X

La Ballena Alegre Costa Brava 1c B X X B
5*

BEST
2016

1c C X X B
5*

BEST
2016

1c C X

L'Àmfora 1c B X X B 5*
BEST

1c C X X 17 X C 5*
BEST

1c C X X 17



2016 2016

Las Palmeras 1c B X X A 4,5 1c C X X 21 X A 4,5 1c C X X 21

Las Dunas 1c B X X C
5*

BEST
2016

1c C X X A+D
5*

BEST
2016

1c C X

Punta Milà

Castell Montgrí 4,5 1c B X X 18 X B 4,5 1c C X X 18

Les Medes 1c B X X 19 X A
5*

BEST
2016

1c C X X 22 X A
5*

BEST
2016

1c C X X 22

El Delfín Verde 1c B X
5*

BEST
2016

1c B X X A
5*

BEST
2016

1c C X

Cala Llevadó 1c B X X 19 X A 4 1c C X X A 4 1c C X

Castell Park 1c B X 2,5 1c B X

La Masia 2c B X 4 2c B X

Blanc

El Pinar 2c B X X 19 3,5 2c B X X 19 X A 3,5 2c C X X 19

Blanes 2c B X X A 3 2c C X X 15,5 X A 3 2c C X X 15,5

Bella Terra 2c B X X 16 X A 4 2c C X X B 4 2c C X

S'Abanell 2c B X



Solmar 2c B X X 17 X A 3 2c C X X 17

Cadaqués

Eurocàmping 2c B X X 19 4 2c B X X 19 X A 4 2c C X X 19

Costa Brava 2c B X X B 3 2c C X

El Pirinenc

Albera

Castell Mar 2c B X 3,5 2c B X

Vall d'Or 2,5 2c B X

Sant Miquel

Maite 2c B X 2 2c B X

L'Escala 2c B X 3,5 2c B X

Riells

Esponellà 2c B X X 19

Vell Empordà 2c B X X 17

Tucan X C 2c C X X 19 X B 4 2c B X X C 4 2c C X

Lloret Blau 2c B X X 17

Canyelles 2c B X 3 2c B X



Maçanet de Cabrenys 2c B X X 17

La Fageda 2c B X X 17

Benelux 2c B X X 19 X A 3 2c C X

Neptuno 2c B X

Port de la Selva 2,5 2c B X

Port de la Vall

Salatà 2c B X X 19 3,5 2c B X X 19 3,5 2c B X X 19

Rodas 2c B X 2,5 2c B X

Jonca Mar

Aquarius X A 2c C X X 19 X B
5*

BEST
2016

2c C X X 19 X A
5*

BEST
2016

2c C X X 19

La Gaviota 2c B X X 19 X A 4 2c C X X 19 X A 4 2c C X X 19

Riu X C 2c C X X 19

Lava 2c B X

Estartit 2c B X

Empordà X E 2c B X X 17

Rifort



Pla de la Torre

Molí Serradell 3c B X X 17

Girona

Internacional Palamós 3c B X X A 3,5 3c C X

La Fradera 3c B X

Cypsela LUXE B X X 19
5*

BEST
2016

LUXE B X
5*

BEST
2016

LUXE B X

Montori (NOU 2017)

Vidra 2c B X

Taula 38. Valoració de les guies sobre els càmpings de l'Associació de càmpings de Girona l'any 2016. Guies ACSI, ADAC i ANWB. 2016
Font: Creació pròpia

Observacions any 2016:

Càmpings que apareixen a la guia ACSI: 59 càmpings.

Càmpings que apareixen a la guia ADAC: 44 càmpings.

Càmpings que apareixen a la guia ANWB: 34 càmpings.

• Durant l'any 2016, ACSI es manté amb 27 càmpings que accepten el seu descompte durant la temporada baixa, el preu és des de 13,00€ fins
a 19,00€/nit com a màxim. D'altra banda, ADAC és acceptada a 16 càmpings i ANWB a 17. La diferència que trobem és que el càmping Mas
Patoxas accepta l'ADAC i ANWB no, i de la mateixa manera, ANWB és acceptada als càmpings Bassegoda Park i Solmar. El preu amb la targeta
ADAC és des de  15,00€ fins a 22,00€/nit i finalment, amb la targeta ANWB el preu és novament, des de 15,00€ fins a 22,00€/nit.



• Durant l'any 2016, les dues guies segueixen fusionades, però es veu a simple vista que no es posen d'acord amb les seves característiques ja
que novament, es troba que les puntuacions si que coincideixen en ambdues guies però, es troben càmpings que si apareixen a una guia i a
l'altre no i viceversa. Un punt important és que ADAC proporciona informació sobre 10 càmpings més que ANWB. Aquest és l'últim any que
les guies funcionen en conjunt i a partir de l'any 2017, tornaran a actuar en solitari.

• Cal destacar que durant l'any 2016, només 6 càmpings dels 77 proporcionen publicitat a la guia ACSI. Canvi molt gran respecte l'any anterior
que publicaven 43 d'ells.

• Durant l'any 2016, les guies ADAC i ANWB, coincideixen per primera vegada en l'atorgament dels distintius BEST 2016, que són cedits a 7
càmpings.

• Com a observació final, es d'important atenció fer referència a que la guia ANWB, presenta el país Espanya desordenat. Ofereix informació
sobre càmpings gironins i de cop, càmpings d'Andalusia, novament Girona, segueix amb Alacant, Balears i consecutivament Girona de nou. Hi
ha una desorganització que no afavoreix al lector si el que busca són càmpings en una comunitat o ciutat en concret.

Guies ACSI, ADAC & ANWB 2017:

NOM CÀMPING ACSI ADAC ANWB
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Bassegoda Park X E 1c C X X 17 X A 3,5 1c C X X 16

Begur 1c B X 3,5 1c B X 3,5 1c B X X 16

Cala Gogó X C 1c B X X 19 X C 4,5 1c C X X 19 X C 4,5 1c C X X 19



Internacional de Calonge X A 1c C X X 19 X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X

Treumal X A 1c C X X C 4 1c C X X B 4 1c C X

Nàutic Almatà X B 1c C X X B 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X

La Laguna X B 1c C X X B 4,5 1c C X X 22 X B
5*

TOP
2017

1c C X

Mas Nou X B 1c C X 4,5 1c B X X 17 X A
5*

TOP
2017

1c C X

Riembau X A 1c C X X 19 4 1c B X X A 3,5 1c C X

Valldaro X E 1c C X X 17 4,5 1c B X

Cala Montgó 1c C X X 17 3,5 1c B X

Illa Mateua Càmping Resort X A 1c C X X 19 4,5 1c B X X 19 X A 4 1c C X X 19

Pirineus X A 1c C X

Santa Elena Ciutat 3 1c B X X 23

Kim's 1c B X 3,5 1c B X

La Siesta

Playa Brava X A 1c C X X A 4,5 1c C X X B 4,5 1c C X X 24

Mas Patoxas X B 1c C X X 17 X A 4,5 1c C X X 17 X B 4 1c C X

Interpals X E 1c C X X 17 3,5 1c B X 3,5 1c B X X 17



Sant Pol X A 1c C X 4,5 1c B X X 10%
DTE X A 4,5 1c C X X 10%

DTE

La Ballena Alegre Costa Brava X B 1c C X X B
5*

SUPER
2017

1c C X X B
5*

TOP
2017

1c C X

L'Àmfora X B 1c C X X B
5*

SUPER
2017

1c C X X 18 X C
5*

TOP
2017

1c C X X 18

Las Palmeras X A 1c C X X A 4,5 1c C X X A 4,5 1c C X X 23

Las Dunas X C
5*

SUPER
2017

1c C X X D+A
5*

TOP
2017

1c C X

Punta Milà 3 1c B X X 10%
DTE

Castell Montgrí 4 1c B X X 18 X B 4 1c C X X 18

Les Medes X A 1c C X X 19 X A
5*

SUPER
2017

1c C X X 19 X A
5*

TOP
2017

1c C X X 22

El Delfín Verde X C 1c C X X 19 X A
5*

SUPER
2017

1c C X X A
5*

TOP
2017

1c C X

Cala Llevadó X A 1c C X X 19 X A 4 1c C X X 19 X A 4,5 1c C X

Castell Park X E 1c C X 2,5 1c B X 2,5 1c B X X 16

La Masia X A 2c C X 4 2c B X

Blanc



El Pinar X A 2c C X X 19 3,5 2c B X X 19 X A 3,5 2c C X

Blanes 2c B X X A 2,5 2c C X X A 3,5 2c C X X 16

Bella Terra X B 2c C X X 19 X A 4 2c C X X B 4 2c C X X 19

S'Abanell X A 2c C X

Solmar X A 2c C X X 17 X A 3,5 2c C X

Cadaqués

Eurocàmping X A 2c C X X 19 4 2c B X X 19 X A 4 2c C X X 19

Costa Brava X B 2c C X X B 3 2c C X

El Pirinenc

Albera

Castell Mar 2c B X 3,5 2c B X

Vall d'Or 2,5 2c B X

Sant Miquel

Maite 2c B X 2 2c B X

L'Escala 2c B X 3,5 2c B X

Riells

Esponellà X A 2c C X X 19



Vell Empordà X A 2c C X X 17

Tucan X C 2c C X X 19 X C 4 2c C X X 19 X C 4 2c C X X 19

Lloret Blau X A 2c C X X 19

Canyelles 2c B X 3 2c B X 3 2c B X X 19

Maçanet de Cabrenys X E 2c C X X 17

La Fageda 2c B X X 17

Benelux X E 2c C X X 19 X A 2,5 2c C X X 19

Neptuno X A 2c C X

Port de la Selva 2,5 2c B X

Port de la Vall

Salatà X E 2c C X X 19 3,5 2c B X

Rodas X E 2c C X X 19 2,5 2c B X

Jonca Mar 3 2c B X

Aquarius X A 2c C X X 19 X B
5*

SUPER
2017

2c C X X 19 X A
5*

TOP
2017

2c C X X 19

La Gaviota X A 2c C X X 19 X A 4 2c C X X 19 X B 3,5 2c C X X 19

Riu



Lava 2c B X

Estartit 2c B X

Empordà X E 2c C X X 17 4 2c B X

Rifort 2c B X

Pla de la Torre

Molí Serradell

Girona

Internacional Palamós X B 3c C X X 17 X A 3,5 3c C X X A 3,5 3c C X

La Fradera 3c B X

Cypsela LUXE B X 4,5 LUXE B X

Montori (NOU 2017)

Vidra X E 2c C X

Taula 39. Valoració de les guies sobre els càmpings de l'Associació de càmpings de Girona l'any 2017. Guies ACSI, ADAC i ANWB. 2017
Font: Creació pròpia

Observacions any 2017:

Càmpings que apareixen a la guia ACSI: 57 càmpings.

Càmpings que apareixen a la guia ADAC: 47 càmpings.

Càmpings que apareixen a la guia ANWB: 35 càmpings.



• Durant l'any 2017, es pot apreciar que ACSI torna a publicar diversos anuncis publicitaris, en total novament 43 anuncis.

• Durant aquest últim any, la targeta ACSI és acceptada a 29 càmpings que pertanyen a l'Associació de càmpings de Girona, el seu preu és de
entre 13,00€ fins a 19,00€/nit. S'ha comprovat que la targeta ACSI, durant cinc anys ha evolucionat i guanyat molta força ja que ha doblat el
número total de càmpings que l'accepten en un 50% més que l'any 2013. Seguidament, la targeta ADAC és acceptada a 17 càmpings des del
10% de descompte fins a un màxim de 23,00€/nit. Finalment, la targeta ANWB és acceptada a 20 càmpings des del 10% de descompte fins a
24,00€/nit.

• ADAC i ANWB actuen en solitari. ADAC proporciona el nou distintiu als càmpings que reben 5* de SUPER 2017 i els càmpings que reben 4 o
4,5* reben TIPP 2017. D'altra banda ANWB proporciona nou distintiu de TOP 2017 als càmpings que reben 5*.

• Per tal de comparar el primer any que actuen individualment, s'ha comprovat que  ADAC ha atorgat 6 distintius als càmpings: La Ballena
Alegre, L'Àmfora, Las Dunas, Les Medes, El Delfín Verde i Aquarius. Seguidament, ANWB ha cedit 8 distintius als càmpings: La Laguna, Mas
Nou, La Ballena Alegre, L'Àmfora, Las Dunas, Les Medes, El Delfín Verde i Aquarius.

• Finalment, es pot observar una manca de càmpings a la graella d'ANWB ja que l'any 2017, només han publicat els càmpings que si ofereixen
el seu descompte o bé, han pagat per una publicitat dins la guia. Aquesta informació ve donada per diferents professionals del sector i s'ha
pogut confirmar gràcies a la taula anterior.



5.1.- Conclusions graella:

Pràctic / Disseny:

• Inicialment, pel que fa al disseny de les guies càmping, dins les guies ACSI es
molt  fàcil  trobar el  país  ja que surt  la bandera al  costat,  la cerca de països
d'ANWB  també  es  de  fàcil  accés  ja  que  apareixen  les  sigles  del  país.
Contràriament, dins les guies ADAC , els lectors han de consultar l'índex per
poder trobar el país que busca. És molt més complicat i difícil de trobar el que
el campista està interessat en trobar.

• D'altra banda, s'ha d'esmentar que les guies ADAC proporcionen un cordill per
poder separar les pàgines i les guies ACSI i ANWB no.

• Per  seguir  amb  el  tema  del  disseny  de  cada  guia,  existeix  una  varietat
d'informació  proporcionada  per  cada  guia.  Per  exemple,  ACSI  ofereix  data
d'obertura  i  tancament,  telèfon  i  e-mail.  ADAC  ofereix  telèfon  i  e-mail.
Finalment, ANWB ofereix telèfon i pàgina web. Com s'ha pogut observar a les
taules, aquells càmpings que reben la lletra C a la graella de contacte, incloïen
tota la informació (E-mail, telèfon i web) si disposaven de publicitat, on apareix
tota la seva informació.

Càmpings publicats:

• Seguidament,  s'ha  pogut  observar  la  presència  o  no  de  càmpings  que
pertanyen  a  l'Associació  de  Càmpings  de  Girona  en  les  guies.  Sabem  que
l'aparició dins les guies ve donada per petició directa del càmping però també
que ha de superar els criteris de qualificació de cada guia com aptes.  De la
mateixa manera que s'ha observat el total de càmpings que cada guia publicava
cada  any.  S'han  pogut  trobar  diferents  canvis  que  s'exposen  en  la  següent
taula:

GUIA 2013 2014 2015 2016 2017

ACSI 58 càmpings 58 càmpings 60 càmpings 59 càmpings 57 càmpings

ADAC 45 càmpings 45 càmpings 48 càmpings 44 càmpings 47 càmpings

ANWB 51 càmpings 53 càmpings 52 càmpings 34 càmpings 35 càmpings

Taula 40. Evolució de presència o no dels càmpings a les guies. 2017

Font: Creació pròpia.

• Com  es  pot  comprovar,  ACSI  és  la  guia  que  més  càmpings  pertanyents  a
l'Associació  publica  amb el  pas  dels  últims cinc  anys.  Als  anys  2013  i  2014
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existeix una gran semblança en el número de publicacions. Durant l'any 2015,
es pot observar que tant la guia ACSI com la guia ADAC augmenta la publicació
de càmpings i contràriament, la guia ANWB deixa de publicar-ne un. Es troba
una  baixada  de  publicacions  durant  l'any  2016  en  les  tres  guies,  però  cal
esmentar que el canvi més notable és el de la guia ANWB, que baixa de l'any
2014 la publicació de 18 càmpings.

• Seguidament,  l'any 2017 es pot apreciar  com ACSI,  publica casi  el  doble de
càmpings que ANWB. Gràcies a diferents entrevistes i l'estudi de la graella, el
motiu pel qual la presència dels càmpings de l'Associació a la guia ANWB es tan
baixa és per que, aquest últim any, ANWB només ha publicat els càmpings que
oferien descomptes amb la seva targeta o aquells que inclouen publicitat. Els
càmpings europeus no entenen l'actuació de la guia ja que no van ser avisats
amb antelació. Gràcies a l'adquisició del seu comunicat oficial, l'any 2018 tot
tornarà a la normalitat, sempre i quan, el càmping superi les 3 estrelles quan es
qualifiqui.

• S'aprecia el fracàs de la unió entre ADAC i ANWB ja que durant el 2015 i 2016,
no coincideix cap any el número de càmpings publicats a ambdues guies.

Sistema de punuacions:

• Mentre que ADAC i ANWB valoren la quantitat i la qualitat, s'ha pogut observar
que ACSI no puntua els càmpings, sinó que només valora la quantitat de serveis
que ofereixen. ACSI funciona al mercat com una companyia empresarial i ADAC
i  ANWB com institucionals.  La guia holandesa ACSI,  decideix no puntuar  els
càmpings amb cap nota. És un punt interessant pel lector conèixer la nota del
càmping, i per aquest motiu dins la seva web www.eurocampings.eu, apareixen
puntuacions però per part de campistes. ACSI decideix només centrar-se en la
quantitat de serveis i no proporcionar cap altre informació.

• Encara que ACSI no publiqui cap nota i ADAC i ANWB si, un punt a favor per la
guia ACSI és que publica a la guia tots els inspectors amb nom i cognom, foto i
nº d'inspector i les altres no, es mantenen en l'anonimat.

• Com a punt final sobre les puntuacions, s'ha d'esmentar que molts càmpings
que reben 2a o 3a categoria per la Generalitat de Catalunya, tenen més nota
que càmpings que es troben en 1a categoria. Per què les categories oficials no
coincideixen amb les inspeccions? Segons diferents professionals del sector, els
inspectors visiten anualment els càmpings i poden apreciar els canvis que s'han
produït, en canvi la Generalitat no. La conclusió final, és que hauria d'haver-hi
més inspeccions per part de la Generalitat.

• Com a clar exemple, trobem el  càmping Cypsela, l'únic que rep la categoria
oficial de càmping de luxe i  s'ha observat com és puntuat amb 4,5 estrelles
l'any 2016 per la guia ADAC.
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Publicitat:

• Pel que fa a la publicitat, gràcies a les taules evolutives, s'ha arribat a entendre
que diferents càmpings s'han fusionat amb el pas dels anys. És el clar exemple
de GRUP SÈNIA. Als inicis de les graelles,  any 2013, el  grup constava amb 4
càmpings  i  al  finalitzar  la  graella,  any  2017,   posseeix  6.  L'any  2017,
comparteixen  la  mateixa  publicitat  dins  de  totes  les  guies  com  a  grup  de
càmpings.

• Després de varies entrevistes, s'ha arribat a la conclusió de que els càmpings
que  paguen  publicitat  no  varia  la  seva  nota  final.  Si  fos  així  el  lector  perd
confiança sobre les guies, encara que s'ha d'esmentar que tots el càmpings que
reben 5*, sempre paguen publicitat.

Sistema de descomptes:

• Finalment, s'esmenta el canvi de preus que s'han observat a la guia ACSI pel
que fa a les nits de temporada baixa amb la seva targeta.  Inicialment, l'any
2013, el mínim eren 12,00€ i el màxim 16,00€ i l'any 2017, el mínim són 13,00€
i el màxim 19,00€.

• Les guies ADAC i ANWB, s'han mantingut durant els cinc últims anys entre els
19,00€  i  22,00€  aproximadament.  Encara  els  canvis  de  preus,  els  càmpings
associats  que  accepten  la  targeta  ACSI  ha  augmentat  un  50%  mentre  que
ANWB s'ha mantingut des del 2013 fins al 2017.

6.- Entrevistes:

1. Senyor Ralph Heinze, Servicios Truísricos Heinze Latzke, S.A. Dia entrevista: 07
febrer  2017.  Lloc:  Oficines  Heinze  Latzke,  S.A.  Direcció:  C/Anglí,  31.  08017,
Barcelona. Duració: 2,5 hores.

2. Senyor Frank Jacobs, Bussines Manager d'ACSI i antic cap de publicacions guia
ANWB.  Dia entrevista:  Des del  23/11/2016 fins  06/06/2017.  Lloc:  E-Mailing.
Direcció: FJacobs@acsi.eu.

3. Senyor  Albert  Barrachina,  Director  del  càmping  Cala  Gogo.  Dia  entrevista:
05/06/2017.  Lloc:  Càmping  Cala  Gogo.  Direcció:  Av.  Andorra,  13.  17251,
Calonge. Duració: 1,5 hora.

4. Senyor Ward Wijngaert, Associació de Càmpings de Girona. Dia entrevista: Des
del 07/10/2016 fins 12/06/2017. Lloc: Associació de Càmpings de Girona, Edifici
FOEG. Direcció: C/ Bonastruc de Porta, 15. 17001, Girona.

5. Senyora Vera Radivojevic, directora del càmping Cala Canyelles. Dia entrevista:
01/05/2017. Lloc: Càmping Cala Canyelles. Direcció: Av. Canyelles, 12. 17310,
Lloret de Mar. Duració: 1,5 hora.
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INTERVENCIONS:

1. Senyor  Tom  Jacobs,  codirector  del  càmping  La  Laguna.  Dia  intervenció:
06/06/2017.  Lloc:  Assamblea  Extraordinària  de  Càmpings  pertanyents  a
l'Associació de càmpings de Girona. Direcció: Passarel·la Aeroclub, 67. 17487,
Empuriabrava. Duració: 30 minuts/1 hora.

2. Senyor  Jean  François  Van  Hoorebeke,  director  del  càmping  Cypsela.  Dia
intervenció:  06/06/2017.  Lloc:  Assemblea  Extraordinària  de  Càmpings
pertanyents  a  l'Associació  de  Càmpings  de  Girona.  Direcció:  Passarel·la
Aeroclub, 67. 17487, Empuriabrava. Duració: Aproximadament 30 minuts.

7.- Conclusions:

Durant el transcurs d'aquest Treball Final de Grau, penso que s'han complert tots els
objectius que establerts prèviament. S'ha pogut observat l'evolució que han patit els
càmpings que representen a l'Associació de càmpings de Girona durant els darrers cinc
anys en les tres principals guies europees de càmpings: ADAC, ACSI i ANWB. Aquest
objectiu principal  s'ha aconseguit gràcies a les taules evolutives on apareix diferent
informació  sobre  cada  càmping  durant  els  últims  cinc  anys  i,  les  observacions  i
conclusions extretes per part  d'aquestes  graelles,  fan que s'entengui  tot  el  que ha
canviat i s'ha produït durant el transcurs del temps.

Comento i comparteixo totes aquelles conclusions que he pogut extreure gràcies a les
taules evolutives:

1. Inicialment, es comprova que el model d'ACSI es posiciona com el model de
supervivència per a les guies càmping. Com es pot observar a les graelles, és la
guia que ha avançat amb el pas del temps deixant enrere a ADAC i ANWB. Quan
la guia alemanya i holandesa es van unir, va ser degut a que ACSI estava pujant
notablement la seva presència en el món càmping. Antigament, era la única
guia que oferia descomptes durant la temporada baixa, fet que feia, que els
campistes compressin la guia per fer un ús de la seva targeta. Va despertar a
ANWB, la que després, va adquirir el sistema de descomptes i deguda a la seva
aliança  amb  ADAC,  es  va  consolidar  com  la  tercera  de  les  tres  guies  en
acceptar-lo.

2. La targeta de descompte és l'aliat perfecte per a la venta de guies de càmping
ja que encara que existeixen aplicacions o portals a Internet que fan la mateixa
funció que la guia, sense la targeta física, no es pot accedir a la reducció del
preu per nit. S'ha pogut confirmar amb el clar exemple de la guia ADAC, que
renunciava del mètode descompte i que al 2017, si que proporciona la targeta
als seus lectors.

3. Avui dia, ACSI es posiciona com la guia europea més utilitzada, sabem que es
tracta d'una empresa privada, per aquest motiu només es dedica al món del
càmping.  Les  seves  guies  són  impreses  fins  a  set  idiomes  diferents.  Són
consultades per mitja Europa, especialment Holanda, Bèlgica, França i Espanya.
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ADAC  només  ho  fa  a  l'alemany  i  ANWB  a  l'holandès  ja  que  es  tracten
d'empreses institucionals. Aquest punt és de gran importància ja que tota la
població europea que no sigui de parla alemanya o holandesa, no accedirà mai
a la compra o consulta de les seves guies.

4. ACSI  ofereix la targeta però no una valoració numèrica sobre el càmping, al
contrari que ADAC i ANWB que si qualifiquen l'establiment amb una nota final.
ACSI no es compromet, encara que saben que és un punt molt interessant pel
lector. Com s'ha citat anteriorment, el que ACSI decideix és publicar a la seva
web  www.eurocampings.eu  la  valoració  que  els  campistes  donen  sobre  els
càmpings.

5. Encara que ADAC i ANWB comparteixen facilitats pel lector, es pot comprovar
la fallida a la fusió entre elles. És una observació empresarial important que es
confirma amb les mostres de les graelles ja que durant l'any 2015 i el 2016, si
que coincideixen les notes, però no el número de càmpings que publica cada
guia. El motiu de la seva aliança ve donat ja que ACSI, agafava molta força al
món  campista,  ADAC  i  ANWB  quedaven  en  un  segon  pla.  ACSI  oferia
descomptes amb la seva targeta i ADAC no; renegava dels descomptes. Amb la
seva  unió  amb  ANWB  va  començar  a  acceptar-los  i  un  cop  separats,  ho
continua fent.

6. Un altre dels motius pels quals la darrera fusió no va funcionar és que encara
que els criteris d'avaluació de les dues guies que s'han explicat durant el marc
teòric siguin pràcticament iguals, els inspectors d'ADAC són molt més exigents
que  els  d'ANWB  i  els  càmpings  reben  diferents  puntuacions.  Com  a  clar
exemple trobem el càmping La Laguna, càmping que com s'ha vist a les taules,
va rebent 4,5 o 5*. Durant l'any 2017 la puntuació que ha rebut d'ADAC és de
4,5 punts i en canvi, ha rebut 5* d'ANWB. Per què?

7. Gràcies al senyor Tom Jacob, codirector del càmping La Laguna, el motiu pel
qual ADAC no li ha cedit les 5 estrelles ve donat pels lavabos. El senyor Jacob,
assegura que els lavabos són els mateixos que l'any 2016, on si va rebre les 5
estrelles per part de la mateixa guia. Gràcies a aquest raonament, s'entén que
la guia ADAC és molt més exigent a l'hora de qualificar un càmping que l'ANWB,
que atorga les 5 estrelles al 2016 i 2017 al mateix càmping. Per aquest motiu,
es reafirma que la guia ANWB és més generosa a l'hora de qualificar que ADAC.

8. Cal  aprofundir  en el  tema de les  categories  oficials  ja  que,  com s'ha  pogut
comprovar  durant  els  darrers  cinc  anys,  les  qualificacions  que  reben  els
càmpings de l'Associació en relació a la categoria que posseeixen no són en tots
els  casos  semblants.  A  les  conclusions  de  graelles  s'han  pogut  observar
diferents exemples en relació a aquest tema. Gràcies a informació adquirida
per diferents experts del nínxol de mercat càmping, afirmo que la Generalitat
de Catalunya no efectua inspeccions a càmpings anualment com si ho fan les
guies.  Quan  un  càmping  vol  adquirir  la  seva  categoria,  ha  d'emplenar  un
formulari online amb els serveis que ofereix.
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9. El  fet  de  que  la  Generalitat  no  inspeccioni  cada  any  fa  que,  càmpings  que
milloren les seves instal·lacions cada any i  augmenten les seves puntuacions
per  part  de  les  guies,  no  ho  faci  en  la  seva  categoria.  Reafirmo  aquesta
conclusió ja  que durant  els  cinc  últims anys,  cap  càmping ha  variat  la  seva
categorització.

Gràcies a la creació d'aquest Treball final de Grau he pogut tenir el plaer de conèixer i
conversar amb diferents professionals del sector càmping, els quals sense problema
m'han explicat diferents problemàtiques i virtuts de les guies càmping. Gràcies a les
reunions,  he  pogut  accedir  a  informació de la qual  hagués estat  molt  difícil  poder
accedir-hi  individualment.  Cal  remarcar  que,  un  punt  sorprenent  sobre  aquesta
informació i es que és de gran valor per aquest TFG.

10. Per fer referència a aquesta informació, cal destacar que cap càmping que es
troba afiliat a l'Associació de càmpings de Sant Pere Pescador, pot acceptar els
descomptes  que  per  exemple  ACSI  proposa.  És  un  punt  molt  interessant  a
tractar ja que, el càmping l'Àmfora, situat a Sant Pere Pescador, ja no forma
part de l'Associació per acceptar el descompte.

11. S'arriba a la conclusió de que els càmpings grans com per exemple ho són el
càmping Las Dunas, La Ballena Alegre, entre d'altres, no accepten aquest tipus
de descompte ja que "no surt a compte" cobrar la nit entre 19,00€-22,00€.
Degut  a  aquest  raonament,  he consultat  el  preu que el  càmping Las  Dunas
proposa  als  campistes  durant  la  temporada  baixa,  exactament  del  19/06 al
20/06 a una "Parcel·la Standard",  la més econòmica, i  el preu per nit és de
30,00€.  Seguidament,  he comprovat  el  preu que proposa La Ballena Alegre.
Inicialment el mínim de nits són dos i el preu total és de 84,00€, es a dir, 42,00€
la nit, el doble que la targeta.

12. Els  càmpings que pertanyen a l'Associació de Sant  Pere Pescador  es senten
atacats pel càmping l'Àmfora que accepta el descompte ACSI. És una eina molt
útil per aconseguir clients durant la temporada baixa, encara que, baixant el
preu per nit.

13. S'ha  de  destacar  que,  l'any  2015  el  càmping  Las  Dunas  va  acceptar  el
descompte d'ADAC i el càmping El Delfín Verde ho va fer l'any 2013 amb ACSI.
Aquestes dues intervencions van tenir la durada d'aquell mateix any.

14. Es  pot  observar  que  les  publicacions  sobre  càmpings  són  subjectives  a  la
contractació de publicitat. Totes les editorials i els experts que treballen amb
elles ho neguen, així com els directors de càmpings que he tingut el plaer de
conèixer. D'altra banda, el clar exemple és ANWB 2017, segons la carta formal
que l'Associació va rebre per part de la guia (veure annexe), ANWB es defensa
comunicant que només apareixen els càmpings que accepten descomptes per
un  afavoriment  al  lector  encara  que,  el  que  no  s'esmenta  és  que  aquells
càmpings que no accepten però que adjunten publicitat, si són publicats.
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15. Pel que fa a ANWB, s'ha pogut confirmar una negativa gestió dels últims anys.
L'any  2017,  també ha comès errors com oblidar-se  dels  càmpings  ubicats  a
Roses o anomenar la Costa Daurada com a Costa Brava Sud.

16. Seguidament, s'ha de fer referència a que com treballadora del sector, crec que
la majoria de la població espanyola no està 100% assabentada de les facilitats
que per exemple ACSI pot oferir-lis. Sabem que ADAC i ANWB tenen una funció
al seu país com aquí la té RACC, per aquest motiu, penso que podria ser una
bona iniciativa que l'empresa automobilística espanyola, ofereixi els mateixos
serveis que ADAC o ANWB al món càmping.

17. Posteriorment,  per  poder  haver  assolit  el  primer  objectiu,  era  de  vital
importància  l'objectiu secundari referent al coneixement sobre les guies i la
seva  utilització.  Gràcies  a  un  estudi  sobre  cada  guia  i  tots  els  serveis  que
ofereixen, es pot entendre d'una manera molt més clara i concisa la funció que
tenen respecte els càmpings europeus. Gràcies a la creació d'aquest objectiu,
s'ha aconseguit confeccionar de manera lleugera l'evolució que han patit els
càmpings i a què han estat deguts els canvis.

18. Com a comentari personal, no canviaria res de les guies ACSI, ADAC i ANWB ja
que es tracta de guies que fa més de 50 anys que s'editen. Cada una aporta un
estil i una forma diferent de presentar el càmping que hi apareix, alguns amb
anuncis i  d'altres amb simplement mencions. Totes tres guies contrasten les
dades  periòdicament  mitjançant  visites  als  càmpings  per  poder  oferir  la
informació més acurada i més actualitzada possible, informació molt útil pels
lector.

19. Amb aquest Treball final de Grau, he descobert noves característiques i diferent
informació  sobre  les  guies  càmping  i  així  mateix,  he  pogut  confirmar
acadèmicament supòsits ja existents.

20. Com  a  conclusió  final,  crec  que  les  guies  càmping  són  una  poderosa  eina
campista gràcies a les targetes de descompte per a la temporada baixa que
ofereixen. Es pot observar gràcies a una tendència molt clara en l'estratègia
empresarial dels càmpings de l'Associació al llarg dels darrers cinc anys amb
l'acceptació d'aquestes reduccions. Torno a repetir que ACSI, és el model de
supervivència per a guies càmping del moment ja que es confirma el seu gran
creixement  gràcies  al  sistema de  descomptes  en  temporada  baixa,  formula
d'èxit pels lectors i els càmpings.

Finalment,  espero  que  aquest  Treball  Final  de  Grau  sigui  de  gran  ajuda  per  a
l'Associació  de  càmpings  de  Girona,  la  que  m'ha  donat  l'oportunitat  de  poder
contribuir  i  col·laborar  amb ells  amb aquest  estudi.  Així  mateix,  que sigui  de  gran
utilitat per a tot el sector càmping.
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