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pròleg

Benvolguts i benvolgudes,

Aquests últims anys estan sent determinants per al futur del nostre sec-
tor a Catalunya. Els càmpings catalans evolucionen a un ritme constant 
per mantenir un lideratge i un reconeixement internacional; i el públic, 
cada vegada més divers, exigeix més serveis i conforts. Som cons-
cients que aquesta evolució continua exigint unes normes i instruccions 
per tal d’assegurar un creixement qualitatiu i coordinat al territori català.

Des de l’entitat que presideixo assumeixo la responsabilitat d’impulsar 
unes directrius consensuades amb tots els implicats i coherents amb 
la situació actual i la realitat del càmpings catalans. Els nostres esta-
bliments juguen un rol determinant en el territori com a motors econò-
mics, però també en el paisatge de Catalunya, com a preservadors 
del seu entorn tal i com es pot apreciar clarament al litoral català. Els 
càmpings catalans, juntament amb el seu entorn, conformen uns grans 
aparadors turístics i no es concep un càmping de qualitat sense un 
entorn naturalment autòcton.

Per tal de poder planificar acuradament el futur del nostre sector cal 
fer un exercici de mirada al passat per treure lliçons d’aprenentatge i 
evitar que tot allò que s’ha fet amb poc encert es torni a repetir. És per 
aquesta raó que des de la Federació Catalana de Càmpings s’ha optat 
per indagar una recerca al desenvolupament en aquest Manual de Bo-
nes Pràctiques arquitectòniques del càmping que tenen entre les mans.

Des de la Federació Catalana de Càmpings volem que aquesta publi-
cació esdevingui un manual de referència i que el sector càmping ca-
talà pugui seguir creixent cap a un model turístic completament integrat 
en el seu entorn natural i en harmonia amb la seva comunitat local.

Sr. Miquel Gotanegra i Portell
President de la Federació Catalana de Càmpings



“Els llocs tenen la seva vida, el seu passat, les seves vocacions, la seva 
bellesa manifesta o la seva bellesa implícita que es percep si s’observa 
amb atenció. El projectista que ho detecta intervé per reconèixer aquests 
atributs posant de manifest les directrius, les geometries profundes, les 
línies de força del lloc i recuperant la seva memòria fragmentada; i per 
això és probable que necessiti només un accent, una arquitectura mínima 
que puntuï el lloc.

Pot ser que, fins i tot, en casos extrems, arribi a la conclusió de què 
el millor sigui deixar les coses com estan. Pot ser que no fer res, 
conscientment, sigui l’acte culminant del bon projectista”

Lugar. Landscape + 100 palabras para habitarlo. 
Joaquim Español. Barcelona, 2007.
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introducció

La vida de vacances intensifica l’oci en la natura i les relacions 
socials entre les persones; per tant, permet experimentar amb noves 
formes d’habitar en comunitat. Aquestes agrupacions impliquen dos 
nivells de participació: per una banda, la implantació de l’assenta-
ment en el seu context, una planificació prèvia que organitza l’acti-
vitat en relació amb el medi; i, per l’altra, l’adaptació particular dels 
usuaris, mitjançant l’ús d’allotjaments lleugers i/o transportables. 

Amb una preocupació per les noves formes d’habitar que ofereix el 
turisme, durant els darrers 60 anys, arquitectes de gran renom han 
utilitzat aquest camp inèdit per experimentar amb solucions inno-
vadores, respectuoses amb la natura i fruit d’una interpretació dels 
sistemes propis de la tradició local. 

Amb l’objectiu de potenciar les qualitats del càmping i el seu plan-
tejament singular, aquest manual identifica els criteris arquitectònics 
que el defineixen com a assentament sostenible i integrat en l’entorn, 
basats en una ocupació informal, temporal i respectuosa de la natu-
ra. I, a més, explora les possibilitats per esdevenir paradigma de la 
conservació del paisatge, la regeneració urbana i la interacció social 
entre l’individu i la comunitat.
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antecedents

IAM és un grup d’Investigació d’Arquitectura Mediterrània que forma 
part del grup IAR (Integrated Architectural Research), reconegut per 
la Generalitat de Catalunya com a SGR consolidat el 2017. Des de la 
seva fundació l’any 2008, pertany a l’Escola d’Arquitectura La Salle, 
Universitat Ramon Llull (URL). El IAM té com a objectiu la recerca 
i difusió de l’arquitectura en l’entorn mediterrani, en els àmbits del 
territori i l’edificació, amb una mirada des del projecte arquitectònic. 

Les investigacions del grup es dirigeixen a l’estudi dels mecanismes 
característics de la construcció mediterrània, des de criteris de pro-
jecte, observant els principis d’implantació en el territori, la utilitza-
ció de materials propis i de solucions constructives o de protecció 
climàtica úniques. La recerca del grup tracta de recuperar aquests 
sistemes específics per, a través d’una valoració tècnica i crítica, 
proposar actuacions a problemàtiques contemporànies.

Les activitats del grup es recolzen en la docència a través dels dife-
rents cursos de Grau, Màster i Doctorat de l’Escola d’Arquitectura. 
Així, el present Manual de Bones Pràctiques dona continuïtat a algu-
nes d’aquestes activitats: el projecte “Estratègies Mediterrànies”, que 
va impulsar la línia de recerca en el paisatge; la tesi doctoral “Arqui-
tectura del turismo informal” llegida pel Dr. Xavier Martín i dirigida per 
la Dra. Anna Martínez o la jornada “Paisatge. Arquitectura. Turisme” 
celebrada l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018, entre d’altres.
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què és un manual de bones pràctiques?

El Manual de Bones Pràctiques és un conjunt de recomanacions que 
pot adoptar un establiment de càmping com a mitjà adequat per a 
dur a terme les seves activitats de forma respectuosa amb l’entorn1. 
Per tant, no és una normativa, no és d’obligat compliment, sinó que 
s’ofereix com una guia per facilitar la presa de decisions sobre com 
ha de ser el nostre càmping, la seva planificació o la seva evolució 
en relació amb l’entorn.

És un document pensat des de l’arquitectura com a resposta a les in-
quietuds dels diferents agents participants: usuaris, tècnics, personal 
de manteniment, empresaris del sector, administració... En definitiva, 
tota persona sensible i/o implicada en fomentar el gaudi a la natura 
tot preservant-ne els seus valors essencials, la identitat, allò que fa 
únic cada paisatge i cada indret.

Així doncs, aquest document exposa una manera de fer, uns criteris 
o pautes de sentit comú que poden facilitar la integració del càmping 
en el seu entorn proper. Un projecte de càmping és un projecte de 
paisatge. Per tant, quantes més recomanacions puguin ser introduï-
des a la dinàmica de l’assentament, més possibilitats hi haurà que 
aquest s’adeqüi al seu context i pugui donar continuïtat a les quali-
tats i valors del paisatge on es situa.

1 Descripció adaptada. Font original: Termcat. Centre de terminologia de la llengua catalana.
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com es llegeix el manual?

El present document, contingut en una caixa, està estructurat en sis 
volums o llibrets de colors diferents. El primer, de color blau, és el 
Manual de Bones Pràctiques i inclou les descripcions necessàries 
per comprendre en què consisteix aquesta publicació, la seva con-
veniència, la seva essència, la importància del lloc en el projecte i 
també les reflexions que han guiat la recerca. 

Els altres cinc volums o llibrets mostren el recull d’accions arquitectò-
niques. Aquestes recomanacions s’agrupen per àmbits d’estudi se-
gons l’escala d’actuació, en cinc aproximacions des del territori fins 
a l’usuari: Recinte, Ordenació, Agrupacions, Pavellons i Artefactes. 
Cada una s’estructura seguint un esquema similar: amb una intro-
ducció al tema i descripció del glossari particular, una classificació 
de les accions per conceptes i un seguit d’imatges, icones i dibuixos 
que ajuden a exemplificar alguns dels aspectes desenvolupats.

D’aquesta manera, el Manual de Bones Pràctiques ofereix múltiples 
discursos i maneres d’arribar a la informació que conté. Cada lectura 
dona una idea global del què s’exposa: les accions són anotacions 
concises, pautes concretes d’actuació arquitectònica; les fotogra-
fies combinen propostes de qualitat, actuals i històriques; les icones 
sintetitzen les explicacions; els dibuixos mostren el caràcter de les 
pautes proposades; i les conclusions incideixen en els punts més 
rellevants per fomentar la seva integració paisatgística.
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Títol d’apartat
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Introducció del tema

Introducció
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Descripció
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Icones temàtiques

Icones / diagrames



El càmping, un projecte de paisatge

II.



El càmping, un projecte de paisatge

15

objectius

El present document, en tant que catàleg de recomanacions arqui-
tectòniques, es planteja amb base a quatre objectius principals al 
voltant d’una idea comuna: un projecte de càmping és un projecte 
de paisatge. Aquests objectius orienten les consideracions sobre el 
càmping per a refermar-lo com a paradigma dels assentaments turís-
tics que promouen l’hàbitat lúdic i responsable de la natura.

a) Integració i identitat 
Un dels pilars fonamentals d’aquest manual és el reconeixement 
de les qualitats intrínseques del lloc, per a potenciar-les en el pro-
jecte i així donar continuïtat a la identitat pròpia del paisatge que 
l’envolta. El càmping ha de formar part del seu entorn, assimilant 
les preexistències i reforçant-ne els valors. 

b) Preservació i sostenibilitat
La responsabilitat del sector és potenciar una integració paisat-
gística completa, no tan sols del seu possible impacte visual, sinó 
també de la seva capacitat per dinamitzar l’economia, per generar 
energia, per no consumir-la en excés i per conservar les caracte-
rístiques mediambientals pròpies dels ecosistemes. 

c) Temporalitat i reversibilitat
Un dels trets diferencials del càmping és la seva capacitat per 
adaptar-se a les dinàmiques canviants del context i dels usua-
ris. És un model on l’assentament i l’activitat segueixen cicles de 
funcionament i rotació que fomenten la seva reutilització. Així, la 
vocació de no permanència i/o la seva capacitat de regeneració 
com a espai natural actiu ha d’estar present en tot plantejament.

d) Individu i comunitat
El càmping fomenta l’ús de l’entorn natural com a espai públic 
compartit. Els recorreguts, les activitats a l’aire lliure o els pave-
llons comuns són aspectes que reforcen la identitat i el sentiment 
de pertinença a un col·lectiu. Però l’individu, en tant que habitant, 
també ha de poder resoldre les seves necessitats més elementals 
i tenir un refugi on mantenir els seus ritus quotidians.
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metodologia

Aquesta recerca ha seguit una metodologia inductiva, per la qual 
s’analitzen diferents aspectes al voltant d’un cas d’estudi, el càm-
ping, tot reconeixent les característiques que el defineixen i establint 
un seguit de pautes arquitectòniques tipològiques: les accions. 

L’anàlisi es realitza a diferents escales de treball i es desenvolupa en 
cinc aproximacions cap a l’objecte d’estudi. Així, les accions arqui-
tectòniques s’agrupen en aquests cinc nivells i donen resposta a 
cada un dels aspectes de projecte en relació al paisatge i el lloc: des 
de la implantació en el territori fins a l’adaptació particular de l’usuari.

A_Recinte: l’assentament, el context i la relació amb el paisatge.
B_Ordenació: l’estructura del càmping, els camins i espais lliures.
C_Agrupacions: la distribució d’elements i usos de l’establiment.
D_Pavellons: els edificis comuns i la seva tipologia singular.
E_Artefactes: l’adaptació dels usuaris en els diferents allotjaments.

La investigació, centrada en el projecte arquitectònic, es basa en 
el registre gràfic com a eina per a representar les idees desenvolu-
pades. Les fotografies, els plànols, els esquemes o els diagrames 
reforcen a nivell visual tots els aspectes destacats. Per altra banda, 
les accions es mostren com a anotacions concises, de llenguatge 
directe i clar, fruit de la síntesi d’estudis previs realitzats sobre projec-
tes de referència en el sector, actuals i històrics.
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lectura del lloc

El present Manual de Bones Pràctiques parteix de la premissa que, 
en projectes de paisatge, no hi ha certesa de què normes genèri-
ques o universals puguin resoldre les mateixes necessitats en indrets 
amb dinàmiques diferents. Cada lloc té les seves característiques 
pròpies, les seves qualitats i singularitats arrelades a la identitat del 
paisatge on es situa. A més, cada lloc ha suportat activitats i usos 
diversos al llarg del temps, que li ha aportat una memòria històrica 
particular i reconeguda en el seu entorn.

Per aquest motiu, l’inici de tot projecte implica el reconeixement del 
context on s’hagi de situar, entenent que suposarà, en major o menor 
mesura, una transformació del mateix. A aquest estudi, previ i minu-
ciós, l’anomenem Lectura del lloc i consisteix en una catalogació de 
tot allò existent i que pugui ser susceptible d’influir en el projecte. 

L’anàlisi inicial ha de permetre interpretar les necessitats i mancan-
ces de l’emplaçament, però sobretot les seves possibilitats per a 
suportar una nova activitat sense renunciar a la seva identitat, que el 
fa únic dins el paisatge d’un territori. Per tant, a més de les caracte-
rístiques físiques del lloc, també és imprescindible comprendre les 
seves dinàmiques socials, històriques i culturals. Aquestes es rela-
cionen directament amb l’ús o l’evolució que ha tingut aquest indret 
al llarg del temps i permeten reconèixer la seva presència, donant 
continuïtat al valor patrimonial arrelat en la memòria dels habitants.
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Patrimoni arquitectònic
murs ,  camin s ,  font s ,  b a ss e s ,  ma si e s ,  con str u cc i on s . . .

Els elements construïts sovint formen part de la tradició local i re-
forcen la identitat pròpia del paisatge. Poden facilitar l’organització 
del projecte en el lloc i també poden ser reutilitzats per a nous usos, 
establint vincles en l’evolució d’aquell entorn.

Patrimoni cultural
l l ege nd e s ,  me mòr i a ,  e x pe r i è nc i e s ,  pe rs onatge s ,   ga stronomi a. . .

El reconeixement de les qualitats intangibles potencia la dinamitza-
ció cultural i posada en valor de la història i costums. El càmping 
pot oferir una tematització arrelada a l’entorn, amb el descobriment 
de topònims oblidats, productes locals i nous indrets.

Activitats
ag r í col e s ,  ramad e re s ,  lú di qu e s ,  come rc i al s ,  re s i d e nc i al s ,  edu cat iv e s . . .

Els usos existents en el lloc poden ajudar a definir la identitat de 
l’assentament i els seus vincles amb el context. La descoberta ac-
tiva de l’entorn o l’intercanvi d’activitats entre l’interior i l’exterior del 
recinte fomenten l’arrelament i el sentiment de pertinença.

Traçats
l l ind e s ,  tanqu e s ,  reg s ,  camin s ,  r ute s ,  inf rae str u c ture s ,  f lux o s  ecol òg i c s . . .

Els elements lineals de l’entorn estableixen un ordre territorial supe-
rior que pot ser adoptat per l’assentament, tot establint vincles amb 
el context. La connectivitat i els límits del recinte poden ser resolts 
amb facilitat, i sense alteracions, pels elements propis del lloc.

Les següents categories agrupen les preexistències i característi-
ques pròpies del lloc que poden influir de forma directa en les deci-
sions del projecte de paisatge. El darrer apartat del Manual de Bones 
Pràctiques presenta una matriu on es relacionen cada un d’aquestes 
aspectes en relació a les accions proposades.

lectura del lloc
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Hidrografia
tor re nts ,  r i e re s ,  canal s ,  r iu s ,  l l ac une s ,  l l ac s ,  mar. . .

Els cursos naturals d’aigua són àmbits on la natura esdevé més 
aparent. L’aigua és una referència en el lloc, permet visuals llunya-
nes i actua com a suport d’activitats recreatives. Els càmpings, per 
la seva posició i dimensió, poden actuar com a reguladors pluvials.

Topografia
dune s ,  talu ss o s ,  marge s ,  bancal s ,  p l atafor me s ,  murs . . .

Els usos que ha suportat cada lloc han transformat el seu terreny, 
amb un seguit d’adaptacions que han configurat les seves propor-
cions. Les solucions tradicionals han evitat històricament les altera-
cions agressives i han configurat uns sistemes propis de gran valor.

Flora
s otab o s c ,  arbu st s ,  arbre s ,  monume ntal s ,  e spèc i e s  s ing ul ars ,  c i c l e s . . .

La vegetació existent en el lloc és una mostra de les activitats que 
ha suportat en el temps. La preservació de les espècies autòctones 
o singulars reforça el caràcter de cada indret. Cada espècie propor-
ciona unes qualitats diferents i el conjunt defineix el valor natural.

Fauna
in s ec te s ,  pe ix o s ,  rè pt i l s ,  mamífe rs ,  oce l l s ,  mig rac i on s ,  g ranja . . .

Un assentament integrat en el paisatge es reconeix per la vida ani-
mal, que pot seguir els seus cicles i les dinàmiques pròpies del seu 
hàbitat. Les activitats culturals i la descoberta de l’entorn potencien 
la seva identificació amb el lloc i la conservació dels ecosistemes.

Clima i energia
or i e ntac i ó,  a ss o l e l l ame nt ,  v e nts ,  aig ü e s  p luv i al s ,  s ane jame nt . . .

Per les seves característiques d’integració en l’entorn natural, el 
càmping pot actuar com a regulador dels recursos i com a produc-
tor d’energia. Les innovacions tecnològiques permeten facilitar la 
limitació dels consums i el tractament responsable dels residus.

lectura del lloc
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A_Recinte

A_1 Context

A_1.1 Visuals

A_1.2 Mobilitat

A_1.3 Clima

A_1.4 Permeabilitat

A_3 Límits

A_3.1 Elements naturals

A_3.2 Elements artificials

A_3.3 Vores

A_2 Accés

A_2.1 Arribada

A_2.2 Àmbit equipat

A_2.3 Aparcament

El càmping és un entorn que requereix ser protegit de l’exterior. For-
ma un assentament amb un traçat de límits que en defineixen la seva 
percepció com a àmbits privats. Tot i constituir recintes, els criteris 
d’implantació han de generar propostes per reduir el seu hermetisme 
i minimitzar la imatge de sectors estancs. 

Incorporar les qualitats del context pot servir per facilitar la reacció 
davant les condicions dinàmiques de l’entorn i potenciar la integració 
en el paisatge natural, evitant la consolidació de les ocupacions en 
aquelles zones sensibles i d’interès públic.

Amb l’objectiu de conservar els seus vincles amb l’entorn, aquests 
recintes han de ser suficientment flexibles com per a poder introduir 
nous filtres que els facin més permeables, un àmbit d’accés i transi-
ció que faciliti l’arribada, activitats que fomentin l’ús lúdic de la natura 
i accions que els lliguin amb les qualitats del context.

Convé, doncs, identificar els punts de sutura del lloc, els elements 
existents que poden servir de vincle a la nova activitat. El seu re-
coneixement permet reforçar el valor simbòlic del paisatge, que 
assegura la integració de l’assentament en el lloc, a la seva cultura i 
memòria històrica, i que també enforteix el sentiment de pertinença a 
un col·lectiu per part dels usuaris.
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B_Ordenació

El càmping és una tipologia que potencia l’hàbitat lúdic a la natura. 
A escala de conjunt, s’organitza amb una estructura que vincula les 
característiques de l’entorn amb les necessitats dels habitants. I té 
capacitat per fer-ho amb la flexibilitat necessària com per a adap-
tar-se de forma dinàmica a les condicions canviants del context i de 
les necessitats quotidianes. 

Aquesta estructura, lluny d’imposar, s’introdueix subtilment en el con-
text i guia les accions dels usuaris cap allò domèstic, lúdic i social. El 
càmping es resol des de l’ordenació del conjunt per assegurar que 
allò temporal preval per sobre d’allò estable.

La implantació en el medi implica la definició d’uns traçats generals 
que s’introdueixen d’acord a les característiques del lloc. Seguint la 
distribució dels traçats, els pavellons caracteritzen els espais lliures 
com a àmbits d’activitat i les fites faciliten la orientació i la identifica-
ció d’aquesta estructura interna.

Per tant, vialitat, espais lliures i fites configuren tres trames que su-
perposades s’enllacen al context i a les preexistències. Des de l’ex-
terior públic i compartit, fins a l’àmbit íntim i privat de les parcel·les, 
aquestes trames es defineixen seguint una jerarquia que ordena el 
conjunt i els diferents nivells d’activitat: una pauta que permet adap-
tar gradualment les intensitats d’ús a les necessitats de cada zona.

B_1 Vialitat

B_1.1 Principal

B_1.2 Secundària

B_1.3 Trames

B_1.4 Tractament

B_3 Fites

B_3.1 Verticals

B_3.2 Horitzontals

B_3.3 Puntuals

B_3.4 Funcionals

B_2 Espais lliures

B_2.1 Places

B_2.2 Eixos

B_2.3 Àmbits indefinits

B_2.4 Equipaments
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C_Agrupacions

En el càmping tenen lloc relacions socials, intercanvis, fluxos de 
vehicles i persones, aglomeracions, trobades insospitades, festes 
organitzades... totes elles característiques pròpies d’un lloc habitat: 
d’una ciutat. 

La seva vocació és temporal, amb activitats dinàmiques o limitades 
en el temps, amb allotjaments transportables que generen ocupa-
cions itinerants. Aquesta temporalitat fa necessari dotar l’assen-
tament de qualitats que facilitin l’orientació i l’estada dels usuaris, 
reforçant l’ús compartit de l’espai públic i el sentiment de pertinença.

Les agrupacions són un recurs per a dotar el recinte d’espais de 
relació i activitat a l’exterior. L’ordre superior és un sistema de re-
ferència, un seguit de característiques o elements repetits al llarg del 
recinte que configuren una trama i generen una percepció del lloc 
identificable i compartida. 

Per altra banda, els àmbits públics són espais lliures vinculats als 
edificis comuns, sovint de tipus polivalent i amb un caràcter propi de 
l’activitat. Els àmbits més domèstics són zones d’ús quotidià distribuï-
des entre els grups de parcel·les i allotjaments; per la seva repeti-
ció i distribució equitativa generen sectors dins l’assentament amb 
tipologia de barris, on les relacions entre usuaris són més intenses i 
freqüents al llarg del dia.

C_1 Ordre superior

C_1.1 Natural

C_1.2 Edificis

C_1.3 Elements

C_3 Allotjaments

C_3.1 Situacions 
dinàmiques

C_3.2 Situacions 
estables

C_3.3 Distribucions

C_2 Edificis comuns

C_2.1 Recepció
C_2.2 Restauració
C_2.3 Comercial
C_2.4 Magatzems
C_2.5 Sanitaris
C_2.6 Esportius
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D_Pavellons

En el càmping, els edificis completen les funcions domèstiques que 
els allotjaments no poden suportar, amb caràcter comunitari. Són 
construccions que es caracteritzen per la seva capacitat d’obertura 
cap al medi natural, entorn del què es nodreixen, completen i carac-
teritzen. Aquestes condicions determinen la tipologia singular del pa-
velló, un conjunt de qualitats que poden establir un sistema i resoldre 
la implantació de l’assentament en el seu conjunt, sense defugir les 
preexistències ni les característiques concretes de cada lloc.

Són objectes efectius, senzills i singulars que s’infiltren en un context 
lúdic i compartit seguint els sistemes constructius propis de la tra-
dició local. Plantegen propostes formals innovadores i suggeridores 
que resolen el contacte amb el terreny i l’adaptació dinàmica a les 
condicions climàtiques. Són mòduls oberts, en contacte amb l’exte-
rior, que reforcen el valor primigeni del fet d’acampar, per a relacio-
nar-se i gaudir de la natura. 

Per la seva composició singular i efectiva, tenen una gran capacitat 
d’atracció, sense necessitat de fer-se aparent, però sí d’acompan-
yar l’usuari en tot moment. Per tant, les seves qualitats potencien el 
caràcter públic de l’entorn i l’omplen d’activitats, tot definint espais 
d’apropament que constitueixen zones de relació social. En ser 
elements diàfans i clars, tenen una gran capacitat per actuar com a 
contenidors d’activitat i suportar diferents usos en el temps.

D_1 Exterior

D_1.1 Edificis oberts

D_1.2 Sistemes passius

D_1.3 Plataformes

D_3 Construcció

D_3.1 Tradició

D_3.2 Esquemes 
singulars

D_3.3 Industrialització

D_2 Forma

D_2.1 Geometria

D_2.2 Modulació

D_2.3 Flexibilitat

D_2.4 Horitzontalitat
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E_Artefactes

La vida de vacances, en un context despreocupat, permet explorar 
un hàbitat sense restriccions i vinculat a la natura, a l’espai exterior. 
Pel què fa a les formes d’habitar, els contextos dinàmics i lúdics són 
més permissius que aquells estables i rutinaris. I per tant, poden des-
envolupar-se en allotjaments amb unes condicions menys exigents, 
on el confort i les necessitats bàsiques són resoltes des del conjunt 
de l’assentament.

La llar no és un únic espai, sinó que es reparteix al llarg del territori i 
es dilueix entre camins, places i edificis oberts a la natura. Cada ac-
ció de l’habitar pot desenvolupar-se en un lloc diferent, a través del 
recorregut. Així, la frontera entre interior i exterior es dilata, els límits 
s’esborren, les propietats desapareixen i les relacions socials recu-
llen tot allò que ocorre entre els àmbits públic i privat, en estret lligam 
també amb el nivell més íntim: la parcel·la. L’allotjament, doncs, ha 
de garantir el refugi dels usuaris, dels seus hàbits i rituals quotidians. 

El fet de compartir un espai comú i explorar noves vies de convi-
vència també reforça el sentiment de pertànyer a un col·lectiu i a un 
entorn segur i protegit. L’intercanvi d’experiències personals genera 
lligams més forts, tant entre les persones com amb el lloc. Aquest 
intercanvi compartit potencia els records i dona continuïtat a la identi-
tat del lloc, transformant l’assentament en un organisme viu i inclusiu 
que té capacitat per adaptar-se i evolucionar amb el temps.

E_1 Parcel·les

E_1.1 Condicions 
mínimes

E_1.2 Varietat

E_1.3 Delimitació

E_1.4 Permeabilitat

E_3 Permanents

E_3.1 Situació

E_3.2 Rotació

E_3.3 Adaptació

E_2 Itinerants

E_2.1 Situació

E_2.2 Rotació

E_2.3 Adaptació
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la identificació del projecte en el lloc

El conjunt d’accions arquitectòniques detallades en les cinc aproxi-
macions constitueix una guia per assolir la tipologia de càmping ex-
posada en els objectius del Manual: cercar la integració en el lloc per 
actuar com a preservador del seu paisatge. La introducció d’aquests 
criteris en el disseny de l’assentament, passa per identificar els ele-
ments propis de l’emplaçament, és a dir, les seves preexistències i 
les característiques descrites a la Lectura del lloc [pàg. 17].

Per tal de facilitar la interpretació d’aquests elements i la seva impli-
cació sobre les accions de projecte, s’ha confeccionat una matriu 
que ofereix una nova lectura del Manual de Bones Pràctiques. Les 
columnes mostren cada un dels aspectes desenvolupats a les apro-
ximacions, en les seves cinc escales de detall. Les files, recullen les 
preexistències i les tipologies d’elements detectables en el paisatge. 
La relació entre uns i altres conceptes s’ha classificat per nivells d’in-
cidència, discernint la rellevància que pot tenir un element del lloc 
pel desenvolupament d’una acció arquitectònica concreta.

Amb tot, aquesta matriu es presenta de forma tipològica, seguint les 
pautes de projecte analitzades i les estratègies identificades en altres 
investigacions. Per aquest motiu, les qualitats del context i/o la idea 
de projecte darrere de cada assentament poden introduir matisos en 
aquesta matriu: enriquint-la i fent-la evolucionar de forma global, a 
partir de la suma de singularitats que qualifiquen cada cas particular.
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Patrimoni cultural: 
llegendes, memòria, experiències, 
personatges,  gastronomia...

Patrimoni arquitectònic: 
murs, camins, fonts, basses, masies, 
construccions...

Activitats: 
agrícoles, ramaderes, educatives, 
lúdiques, comercials, residencials...

Traçats: 
llindes, tanques, regs, camins, rutes, 
infraestructures, fluxes ecològics...

Fauna: 
insectes, peixos, rèptils, mamífers, 
ocells, migracions, granja...

Hidrografia: 
torrents, rieres, canals, rius, 
llacunes, llacs, mar...

Clima i energia: 
orientació, assolellament, vents, 
aigües pluvials, sanejament...

Topografia: 
dunes, talussos, marges, bancals, 
plataformes, murs...

Flora: 
sotabosc, arbusts, arbres, cicles, 
monumentals, espècies singulars...

1_Context 

Visuals
Mobilitat
Clima 
Permeabilitat

1_Vialitat 

Principal
Secundària
Trames
Tractament

2_Accés 

Arribada
Àmbit equipat
Aparcament

2_E. lliures 

Places
Eixos
Àmbits
Equipaments

3_Límits 

E. naturals
E. artificials
Vores

3_Fites 

Verticals
Horitzontals
Puntuals
Funcionals

A_RECINTE B_ORDENACIÓ

matriu

rellevància- +
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1_Ordre

Natural
Edificis
Elements

1_Exterior

Ed. oberts
Sis. passius
Plataformes

1_Parcel·les

Condicions
Varietat
Delimitació
Permeabilitat

2_Edificis 
Recepció
Restauració
Comercial
Magatzems
Sanitaris
Esportius

2_Forma

Geometria
Modulació
Flexibilitat
Horitzontalitat

2_Itinerants

Situació
Rotació
Adaptació

3_Allotjaments

Dinàmiques
Estables
Distribucions

3_Construcció

Tradició
Singulars
Industrialització

3_Permanents

Situació
Rotació
Adaptació

C_AGRUPACIONS D_PAVELLONS E_ARTEFACTES
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accions de referència

A_1 Context
El  càmping  ha  d e  reconè ix e r  l e s  condi c i on s  d el  s e u  e ntor n, 
a ss imi l ar  l e s  pròpi e s  dinàmi qu e s  i  for mar-ne  par t .

La integració en el paisatge implica donar valor a les seves carac-
terístiques -geogràfiques, visuals, històriques, funcionals...-, intro-
duir-les en el disseny i potenciar-les per tal de preservar la identitat 
particular d’aquell lloc.

A_2 Accés
L’ar r ibad a o  l a  s or t i d a  d el  càmping  é s  un  procé s  d e  t ran si c i ó  qu e 
nece ss i ta  un  àmbit  d e  re l ac i ó  e ntre  inte r i or  i  e xte r i or.

L’accés és un punt de trencament dels límits que defineixen el 
recinte, per tant és un espai important de relació entre els usuaris i 
el públic general, ja que pot contenir activitats compartides i actuar 
com a reclam i referència de l’assentament.

A_3 Límits
El  càmping  ha  d e  s e r  un  rec inte  pe r meabl e ,  qu e  e s  re l ac i oni 
direc tame nt  amb e l s  e l e me nts  d el  l l oc  on  e s  s i tu a .

Els límits han de transformar-se en vores, en àmbits amb gruix que 
resolen tots els seus requeriments amb la incorporació de múltiples 
filtres superposats, tant naturals com artificials, configurant una 
separació lleugera i millorant la qualitat de les visuals.

Del conjunt d’accions catalogades a les cinc aproximacions dels 
volums annexes es poden destacar un seguit d’estratègies arqui-
tectòniques genèriques i rellevants. Aquestes accions de referència 
pauten el procés per assolir un model de càmping que garanteixi les 
qualitats definides en els objectius del Manual de Bones Pràctiques: 
que s’integri en el paisatge, que sigui sostenible, que promogui la 
reversibilitat i que identifiqui l’individu en la comunitat.
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B_1 Vialitat
L’e st r u c t ura  bà si ca  d el  càmping  ha  d e  re conè ix e r  una  je rarqui a  d e 
recor reg uts  i  d e spl açame nts  e n  di fe re nts  t ipol og i e s  i  for mats .

Els vehicles i els allotjaments transportables han de poder conviu-
re amb els vianants, les bicicletes o els patinets; així, l’establiment 
d’una gradació viària segons la intensitat d’ús afegeix un ordre al 
càmping i organitza els diferents àmbits segons el seu caràcter.

B_2 Espais lliures
En e l  càmping,  tot  e spai  no  oc upat  amb  e di f i c i s  o  al l ot jame nts  ha 
d e  for mar  par t  d e  l ’e ntor n  natural  compar t it .

Els espais lliures organitzen les activitats lúdiques dins l’assenta-
ment, per tant la seva distribució ha de reconèixer les caracterís-
tiques del lloc i introduir-hi el caràcter propi de cada un dels usos 
que configuren l’oci a la natura.

B_3 Fites
L’e st r u c t ura  d el  càmping  ha  d e  s e r  suf i c i e ntme nt  c l ara  com pe r 
fac i l i tar  l ’or i e ntac i ó  d el s  u su ar i s  i  e l  re c l am d el s  v i s i tants .

Les fites són els elements per mitjà dels quals es defineix un entorn 
conegut, es pauten els desplaçaments i i les dinàmiques de l’assen-
tament, amb visuals clares i solucions arquitectòniques suggerido-
res que s’introdueixen dins la dinàmica del lloc.

C_1 Ordre superior
E l  càmping  ha  d e  conf ig urar  l a  s e v a  pròpi a  i d e nt itat  i  re l ac i onar-
l a  amb l a  d e  l ’e ntor n,  s eg uint  l e s  s e v e s  qu al i tat s  i  s ing ul ar itat s .

L’ordre superior genera un fil conductor que facilita el reconeixe-
ment del càmping com una entitat autònoma, amb una organització 
jerarquitzada a diferents nivells, i amb un seguit d’elements singu-
lars  -naturals o artificials- que li confereixen el seu caràcter.
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C_2 Edificis comuns
El s  equip ame nt s  han  d e  compl e me ntar  l e s  f unc i on s  d omè st i qu e s 
d el s  al l ot jame nt s  i  apor tar  caràc te r  i  v al or  lú di c  al s  e spai s  obe r t s .

L’organització dels edificis en el càmping ha de ser equilibrada i te-
nir en compte l’estructura definida per la vialitat i/o els espais lliures, 
per tal de potenciar les activitats compartides, les relacions socials i 
el sentiment de pertinença al lloc.

C_3 Allotjaments
L a di st r ibu c i ó  d e  l e s  parce l · l e s  ha  d e  pe r me tre  l e s  ag r upac i on s 
d el s  al l ot jame nt s  p e r  a  fome ntar  l e s  dinàmi qu e s  compar t i d e s .

Les diferents tipologies d’allotjaments generen situacions i formes 
d’habitar amb característiques molt variades, tot i que poden com-
pletar-se entre elles seguint organitzacions pautades al voltant d’un 
espai compartit, amb alineacions trenades, petits desnivells, etc. 

D_1 Exterior
En e l  càmping,  e l s  edi f i c i s  han  d e  s eg uir  l a  t ipol og i a  d el  pav el l ó, 
e l e me nt s  qu e  e s  re l ac i one n  amb l ’e xte r i or  i  l i  apor te n  v al or.

Els pavellons són edificis oberts cap a la natura i adaptables a les 
condicions topogràfiques del lloc, amb terrasses, patis, porxos i 
grans obertures que estenen les activitats cap als espais lliures del 
seu voltant.

D_2 Forma
El  control  geomè tr i c  e n  e l s  pav el l on s  é s  c l au  pe r  a  pod e r  p l ante jar 
s o lu c i on s  s ing u l ars  i  innov ad ore s  amb un  ú s  e f i c i e nt  d el s  re c urs o s .

Els edificis es plantegen com a contenidors d’activitat, espais dià-
fans que poden albergar múltiples usos en el temps i que reque-
reixen dissenys clars i recognoscibles, amb geometries bàsiques i 
fàcilment identificables en el seu context.
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D_3 Construcció
En e l  càmping,  e l s  edi f i c i s  han  d e  re forçar  l a  i d e nt itat  d el  l l oc , 
amb l ’ú s  d e  mate r i al s  i  s i s te me s  con str u c t iu s  propi s  d e  l a  t radi c i ó.

Les solucions tradicionals donen resposta al clima i a les necessi-
tats de confort seguint tipologies arquitectòniques evolucionades 
al llarg del temps; per tant, la seva implantació actual facilita el 
disseny de propostes eficients, innovadores i arrelades al lloc.

E_1 Parcel·les
En e l  càmping,  l e s  parce l · l e s  i  l e s  ag r upac i on s  han d e  re unir  l e s 
condi c i on s  ad equ ad e s  pe r  a  gau dir  d e  l ’ hàbitat  lú di c  a  l a  natura.

Les condicions mínimes de les parcel·les són la horitzontalitat i la 
protecció del sol, però hi ha altres factors que també influeixen i 
que configuren un gran ventall de possibilitats per a l’elecció dels 
usuaris: orientació, privacitat, dimensions, subministrament, etc.

E_2 Itinerants
S’ han d e  fac i l i tar  i  pote nc i ar  l e s  oc upac i on s  amb al l ot jame nts 
t ran spor tabl e s  pe l  s e u  caràc te r  te mporal  i  re spe c tu ó s  amb  e l  me di .

Els allotjaments itinerants pertanyen als usuaris, que els instal·len, 
els adapten i els desplacen amb ells, per tant en finalitzar l’estada 
aquests desaparèixen i alliberen zones de l’assentament regenera-
bles amb facilitat.

E_3 Permanents
E l s  al l ot jame nts  e s tabl e s  romane n al  l l oc  i  han  d e  s e r  proje c tats 
s eg uint  e l s  c r i te r i s  propi s  d e  l a  t ipol og i a  pav el l ó.

Les qualitats d’obertura a l’exterior, de contacte amb el terreny, de 
control geomètric i de solucions constructives locals permeten dis-
senyar allotjaments permanents vinculats al seu entorn, possibilitant 
l’adaptació particular dels usuaris amb l’ús d’elements lleugers.
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Projecte I+D+i



El càmping basa la seva experiència en les qualitats de l’entorn 
natural on es situa, en els valors propis del lloc que defineixen 
el seu paisatge. Té la capacitat per fomentar la vida i l’oci a 
la natura, tot preservant el seu desenvolupament sostenible. A 
més, mitjançant el recorregut, permet reconèixer l’espai exterior 
com a suport de relacions socials i d’activitats compartides. 

D’aquesta manera, per tal de fomentar-ne la seva preservació, 
tota intervenció integrada en el territori hauria de seguir les 
seves pròpies lleis, el seus propis significats. Aquest Manual 
de Bones Pràctiques es presenta com una guia per a fomentar 
la integració paisatgística dels càmpings i reconèixer les 
singularitats de cada indret en cinc aproximacions diferents: 
Recinte, Ordenació, Agrupacions, Pavellons i Artefactes. 

Per mitjà d’un catàleg d’accions, recomanacions o pautes de 
disseny arquitectònic, aquest document cerca la generació 
d’un vincle entre el càmping i el paisatge. El reconeixement dels 
valors existents en el lloc facilita una implantació sostenible i 
respectuosa amb l’entorn, que s’adeqüi a les seves qualitats i 
les reforci, donant continuïtat a la identitat que el defineix i el fa 
singular, lliure d’ocupacions alienes, ple de vida.
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“Al llarg del temps, les persones han donat usos ben diferents a la natura. 
Conrear la terra, viure de forma permanent o estacional, treballar, 
pescar, passejar, passar les vacances, prendre el sol a la platja, banyar-se, 
practicar esport... Cada una d’aquestes activitats s’ha adaptat de forma 
diferent a les condicions que imposen la terra, el mar, el vent...”

De Garbí a Llevant. Un segle de transformacions del paisatge de costa de Cambrils. 
Arxiu Municipal de Cambrils, maig 2013.
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Recinte_Context

El càmping és un assentament turístic que cerca el 
contacte proper amb la natura i promou les estances 
temporals en un entorn compartit. En aquest sentit, la seva 
implantació ha d’integrar-se a l’entorn on pertany, tenint en 
compte els elements existents, les activitats que hi ocorren 
i també la percepció que els habitants propers en tenen. 

El càmping té la capacitat per adaptar-se a la identitat 
de cada lloc, per assimilar les qualitats que el defineixen i 
per actuar com a preservador del paisatge que l’envolta. 
La seva capacitat per a ser reversible ha de garantir el 
fet de donar continuïtat a cada paisatge, però no només 
en finalitzar l’activitat, sinó també al llarg del procés: el 
càmping pertany al lloc on es situa.

La integració implica tenir en compte les relacions que 
s’estableixen entre l’assentament i el context, sense 
alterar-ne les qualitats de forma irreversible. Tenir en 
compte el clima de cada entorn assegura seguir els 
criteris constructius locals, limitant la demanda energètica 
i potenciant els recursos propis de la natura. Preservar les 
visuals té un efecte sobre allò singular o construït, tant del 
que es veu des de l’exterior com del què es percep des 
de l’interior. A més, reconèixer el desplaçament com a part 
de l’activitat assegura la correcta aproximació al recinte i 
fomenta una mobilitat eficient i sostenible. Per tant, generar 
assentaments permeables, que facilitin el contacte entre 
interior i exterior, s’erigeix com una de les estratègies amb 
més potencial per assegurar la preservació del paisatge i 
per reforçar l’ús compartit del recinte en relació amb el seu 
context proper.

Context A_1

conjunt de circumstàncies físiques, geogràfiques, socials, culturals, etc., que configuren l’ambient i el lloc en què es 
desenvolupa una activitat.

acció de situar un programa, element, construcció, activitat, etc. en un lloc.
desenvolupament de sistemes o accions específiques que combinen les qualitats de diferents situacions, relacionant-
les entre elles en harmonia.

propietat d’un sòl, d’un element, d’un material, etc. de facilitar la penetració i el pas de certs elements o accions.
sobre energia, el subministrament de la qual és continuat i indefinit a escala humana: solar, biomassa, hidràulica, 
geotèrmica, eòlica i mareomotriu.

bé que té una gran importància per al patrimoni d’una regió, que s’estima desitjable i que orienta el comportament 
de les persones i de les societats.

alineació o trajectòria determinada per l’ull de l’observador entre el punt de partida i el punt observat. 

Entorn:

Implantació:
Integració: 

Permeabilitat:
Renovables: 

Valor cultural:

Visual:

Glossari





Recinte_Context

•	Preservar la identitat visual dels paisatges i reforçar-ne el valor 
cultural amb l’ús de materials i sistemes constructius locals. (EX1)

•	Donar continuïtat geogràfica als potencials corredors verds i 
integrar-los en l’estructura de l’assentament, evitant la localització 
en zones visualment fràgils: valls, entorns singulars...

•	Reconèixer els elements singulars de l’entorn i potenciar-ne la 
seva visió des de l’interior del recinte. (EX2)

•	Evitar la localització en zones visualment dominants o assegurar-
ne la integració paisatgística: miradors, cims...

•	En zones properes a un bosc, donar continuïtat a la vegetació 
existent reduint-ne la densitat fins arribar a la clariana.

•	En zones de vegetació no estructurada, potenciar la organització 
lliure dels allotjaments i les parcel·les.

•	En zones properes a l’aigua, evitar les ocupacions a les vores per 
a reforçar-ne el caràcter d’espais públics compartits.

•	En zones urbanes, utilitzar els edificis i allotjaments permanents 
per donar continuïtat a les alineacions dels traçats consolidats. 

Les infraestructures principals són vies ràpides que asseguren 
l’accessibilitat però normalment comporten pol·lució i soroll. Els 
camins agrícoles o les pistes forestals poden dificultar l’accés 
dels allotjaments transportables, però formen part dels entorns 
naturals i en reforcen el seu caràcter.

•	Reconèixer els traçats existents en el lloc i integrar-los a 
l’estructura de l’assentament.

•	Potenciar l’ús dels itineraris propers a l’assentament: camins de 
ronda, GR, vies verdes, carrils bici, transhumància...

•	Assegurar l’accessibilitat del públic exterior als entorns naturals 
singulars propers a l’assentament: platges, gorgs, fonts...

•	Enllaçar l’assentament a la xarxa de transport públic local, 
millorant la connectivitat als nuclis urbans propers i als reclams 
turístics: autobús, taxi, marítim...

•	Situar l’accés principal en una via existent i adequada a l’ús. (EX3)

•	Reduir l’impacte dels desplaçaments amb vehicles privats dins 
l’assentament: aparcaments, prioritat invertida, transport intern...

Visuals

Mobilitat

EXTERIORS -  INTERIORS -  L LUN YA NES -  I N T EGR ACIÓ

INFR AESTRUCTURES -  CA M I N S -  T R A N SPORT  -  I T I N ER A RI S

A_1.1

A_1.2



ES2

ES1

EX 1

EX 2

EX 3

L’adaptació topogràfica amb 
murs de pedra del lloc manté la 
identitat i visuals en el context.

Les visuals cap als elements 
naturals més singulars de 

l’entorn reforcen la relació amb el 
paisatge: el mar, les muntanyes, 

els rius, les dunes...

El camí d’accés introdueix el 
visitant al lloc, per tan convé 

que es defineixi per les qualitats 
pròpies del paisatge. 

Les activitats esportives permeten 
el descobriment de l’entorn i 
generen noves relacions entre 
l’interior i l’exterior del recinte.

El càmping és un model 
d’assentament turístic amb 
gran potencial per actuar com a 
preservador del paisatge.

Visuals - Mobilitat



Recinte_Context

•	Identificar les qualitats climàtiques del lloc per assegurar un 
disseny de l’assentament passiu i energèticament eficient.

•	L’elecció de l’emplaçament ha de reunir criteris d’orientació solar, 
de protecció dels vents, d’inundabilitat, de vegetació autòctona...

•	Maximitzar les hores d’assolellament, promovent l’exposició a 
l’hivern i protegint amb ombra a l’estiu. 

•	Potenciar les energies renovables: solar tèrmica, solar 
fotovoltaica, eòlica, geotèrmica, biomassa... (EX4)

•	Limitar els consums energètics amb sistemes tecnològics i 
intel·ligents d’il·luminació i de gestió de recursos.

•	Reutilització i regulació de les aigües grises i pluvials amb 
sistemes controlats d’emmagatzematge i de reg.

•	Establir un sistema eficient de gestió de residus, que prioritzi la 
minimització, la selecció i la reutilització.

•	Promoure un programa de sensibilització i conscienciació pels 
usuaris sobre l’estalvi energètic i la preservació de la natura.

•	Reconèixer la capacitat d’aquests assentaments per actuar 
com a generadors urbans, tot fomentant l’aparició de nous 
equipaments turístics al voltant.

•	Identificar i definir els punts singulars de relació entre el recinte i 
el seu context immediat. 

•	Enllaçar les dinàmiques pròpies de l’assentament amb les del 
seu entorn proper: aparcaments, itineraris, espectacles... (EX5)

•	Promoure la complementarietat de serveis: restauració, comerç...

•	Establir convenis d’ús compartit per a les piscines i/o les zones 
esportives municipals existents.

•	Potenciar la descoberta de l’entorn, promovent experiències 
lúdiques i el turisme actiu: rutes, activitats guiades... (EX6)

•	Facilitar l’accessibilitat a zones d’alt interès natural per a la 
pràctica d’esports a l’aire lliure: pistes d’esquí, platja, cims...

•	Albergar altres usos en èpoques de baixa activitat turística: 
agrícoles, ramaders, educatius...

Clima

Permeabilitat

ASSOLELL AMENT -  VENT S -  A IG ÜES -  EN ERG IA  -  R ESI DUS

USOS C OMPARTIT S -  SERVEI S  LÚDICS -  EQUI PA M EN T S

A_1.3

A_1.4



Els entorns naturals són 
favorables per integrar les 

energies renovables a les 
dinàmiques dels assentaments i 

de les construccions. 

Fomentar la utilització d’àmbits  
perimetrals de forma compartida 

amb el públic general, com els 
aparcaments propers a la platja. 

Potenciar les experiències actives 
i guiades a l’interior del recinte, o 
en zones properes, per reforçar el 
vincle i descobriment de l’entorn. 

Un assentament turístic, per la 
seva intensitat d’ús, genera nous 
serveis al seu voltant dels quals es 
pot beneficiar i completar.

Convé limitar la demanda 
energètica amb sistemes passius 
i utilitzar mecanismes per 
minimitzar les emissions de 
l’energia consumida.

ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Clima - Permeabilitat
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Crèdits i bibliografia

Portada: Servicios Aéreos SACE, 1966, Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC)
Glossari: Termcat. Centre de terminologia de la llengua catalana 
EX1: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona
EX2: Associació de Càmpings de Girona
EX3: Google Maps
EX4: Google Maps
EX5: Google Maps
EX6: Associació de Càmpings de Girona
Esquemes i dibuixos no especificats: propis autors
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L’accés és el punt on es trenca la continuïtat dels límits del 
recinte, on l’interior i l’exterior entren en contacte. Per tal de 
facilitar l’aproximació del visitant, l’accés s’estableix com 
un àmbit d’arribada, que s’inicia on comencen els records. 
L’usuari comença a arribar quan detecta algun element 
que li és familiar, a través de les visuals llunyanes des de la 
carretera. Per tant, accedir al recinte no es limita a creuar 
una porta, sinó a traspassar un espai de benvinguda, de 
transició pausada, que acompanya el viatger. 

Aquest àmbit és un lloc d’ús efímer, un node o encreuament 
de camins que modela la percepció del visitant i constitueix 
tant l’inici com el final de l’estança. Per tant és un dels 
punts de referència dels usuaris i l’arquitectura que s’hi 
projecta es reconeix amb facilitat. A més, la visió des de 
la carretera és de gran importància com a primer contacte 
amb el càmping, que actua de reclam des de l’exterior i 
defineix la identitat de l’assentament.

L’espai d’arribada és un àmbit equipat que accepta 
els serveis propis d’aquest tipus d’assentament. És un 
sector que facilita l’intercanvi amb el públic general i que 
pot completar les dinàmiques pròpies del context amb 
activitats esportives, comercials o de restauració. És 
també la zona on la carretera d’accés es dilueix en camins 
i senders que porten a les parcel·les i les enllacen amb 
les dinàmiques de l’assentament. Per tant, és un indret on 
la carretera es dilata i genera un espai d’aturada, on els 
vehicles s’estacionen a l’aparcament i s’inicia la transició 
cap el recinte habitat.

Accés A_2

introduir-se en un sistema traspassant el límit que el defineix.
zona especialment condicionada, destinada a aturar un vehicle durant un cert temps. 
acció d’assolir una destinació, de finalitzar un recorregut per iniciar una estada de major o menor durada.
representació gràfica o escrita de gran format que es col·loca en un lloc públic i visible per a donar a conèixer alguna 
cosa, per actuar de reclam o identificació.

relació de proximitat que s’estableix entre dos persones, situacions, construccions, accions, etc.
part de la gestió que consisteix en assegurar el correcte funcionament de les tasques en curs i/o de permetre l’accés al 
personal adequat, tenint en compte que, en cas d’anomalia, caldrà emprendre les mesures correctives pertinents. 

conjunt de moviments i accions amb què es canvia d’un estat, situació, idea, etc. a un altre.

Accedir: 
Aparcament:
Arribada: 
Cartell: 

Contacte:
Control: 

Transició: 

Glossari
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L’accés a l’assentament és la culminació del procés d’arribada 
i de sortida. És l’àmbit on es trenca la continuïtat dels límits del 
recinte per posar en contacte l’interior i l’exterior 

•	Establir una zona de transició pausada pels vehicles, una 
dilatació de la carretera que permeti remarcar l’àmbit d’accés i 
reforcçar el vincle amb la vialitat interior.

•	Definir l’arribada amb una pavimentació d’enllaç entre el 
tractament exterior i l’interior. 

•	Identificar fites visuals en el tram final del recorregut d’arribada i 
sortida, per estimular el record i sentiment de pertinença al lloc.

•	Pautar el tram final del trajecte mitjançant cartells identificatius.

•	Identificar l’assentament amb algun element singular de l’entorn. 

•	Potenciar les visuals recognoscibles en el procés d’arribada: 
patrimoni arquitectònic, infraestructura, cales, muntanyes... (EX1)

•	Reforçar les intervencions puntuals que indiquin l’accés i pautin 
el procés d’arribada: murs de pedra, vegetació autòctona... (EX2)

Els àmbits d’activitat faciliten la pacificació de la via d’accés i la 
seva transició cap a la vialitat interior i la prioritat invertida.

•	Establir una zona d’accés equipada amb edificis i usos públics.

•	Potenciar activitats relacionades amb la descoberta del context 
i amb origen en el punt d’accés al recinte: rutes, lloguer de 
bicicletes, hípica...

•	Fomentar usos compartits entre els usuaris i el públic general: 
comercial, esports, restauració... (EX3)

•	Situar un restaurant a l’exterior per establir un vincle de proximitat 
amb el lloc i per actuar com a reclam.

•	Situar un establiment comercial a l’accés principal per reforçar el 
caràcter de la dilatació de la carretera com a espai d’aturada.

•	Situar un bar obert als accessos secundaris per ampliar el domini 
de l’assentament cap a la platja o cap a altres entorns públics.

•	Situar pistes esportives o la piscina a l’àmbit d’accés per actuar 
com a reclam exterior i facilitar ser utilitzades pel públic general.

Arribada

Àmbit equipat

ESTÍMULS -  VISUALS -  RE C OR DS -  DI L ATACIÓ -  TR A N SICIÓ

C OMERCIAL -  ESPORT S -  R ESTAUR ACIÓ -  ACTI VI TAT S

A_2.1

A_2.2



ES2

ES1

EX 2

EX 1

EX 3

La repetició d’elements singulars 
defineix un patró recognoscible 

al llarg del recinte que pot actuar 
com a reclam dels visitants.

Alguns equipaments, com el 
restaurant, poden funcionar 

de forma compartida entre els 
usuaris de l’assentament i el 

públic general.

Un edifici, un cartell o un 
element singular situats a l’accés 

donen la benvinguda al visitant i 
reforcen la identitat del lloc.

Un àmbit equipat a l’accés 
esdevé una zona de referència i 
consolida l’origen de l’activitat 
cap a la resta de l’assentament. 

El punt d’accés al recinte estableix 
un node d’activitat rellevant, 
reconegut visualment tant des de 
l’interior com des de l’exterior.

Arribada - Àmbit equipat
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L’aparcament principal, de tipus col·lectiu, es situa a l’accés 
de l’assentament. A l’interior es poden distribuir altres bosses 
col·lectives per facilitar la mobilitat lleugera, així com també situar 
espais d’aparcament individual vinculats a les parcel·les.

•	A prop de la recepció, definir zones de maniobra i aturada de 
vehicles i allotjaments transportables pel control d’accés.

•	A l’accés, diferenciar un àmbit d’aparcament exclusiu per a 
visitants puntuals sense pernoctació.

•	Preveure zones d’aparcament per a vehicles accessibles, 
transports elèctrics, bicicletes, patinets, etc.

•	Acotar el circuit de proveïdors a prop de l’accés per evitar el 
transport dels serveis per l’interior del recinte.

•	Minimitzar els aparcaments alineats en els vials, tot agrupant els 
vehicles en bosses d’aparcament properes a les parcel·les. (EX4)

•	Fomentar la integració paisatgística de l’aparcament: una plaça 
d’aparcament també forma part de l’entorn natural i quan es 
troba lliure de vehicles ha de mantenir les seves qualitats.

•	Tractar les places d’aparcament amb característiques similars a 
les de les parcel·les: vegetació, integració visual...  (EX5)

•	Seguir una ordenació flexible de les places, reconeixent les 
preexistències i amb possibilitat de ser utilitzades per altres usos.

•	Generar ombra sobre les places, preferiblement amb vegetació 
autòctona i/o existent.

•	Potenciar la indicació de les places d’aparcament amb 
senyalística puntual o vegetació, evitant delimitacions lineals 
permanents.

•	En cas de necessitar pavimentació, utilitzar materials 
permeables: tous, àrids, llambordes drenants...  (EX6)

Aparcament
VEHICLES -  C ONTROL -  MA N IOBR A  -  I N T EG R ACIÓ

A_2.3



Els aparcaments agrupats i en 
contacte amb la vialitat principal 

alliberen el trànsit rodat dels 
sectors de parcel·les.

Si les places d’aparcament es 
tracten amb les mateixes qualitats 

que les parcel·les, l’espai exterior 
compartit esdevé un entorn 

natural continu.

Els paviments tous, o aquells 
permeables que permeten créixer 
la vegetació, són els més adequats 

en entorns naturals.

L’aparcament situat a l’accés és 
una dilatació de la via d’arribada 
i genera un punt de referència 
públic per l’usuari i pels visitants.

Els aparcament agrupats entre 
les parcel·les generen relacions 
de veïnat i estableixen una 
trama secundària que facilita la 
mobilitat lleugera.

ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Aparcament
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Crèdits i bibliografia

Portada: Dossier promocional càmping El Toro Bravo
Glossari: Termcat. Centre de terminologia de la llengua catalana
EX1: Arxiu Històric de Tossa de Mar
EX2: Arxiu Històric de Gavà
EX3: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona 
EX4: Google Maps
EX5: propis autors
EX6: propis autors
Esquemes i dibuixos no especificats: propis autors
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Com a recinte, un càmping és un assentament que està 
emmarcat dins del seu perímetre. Aquests límits defineixen 
un interior on els usuaris desenvolupen el seu hàbitat, i 
un exterior que nodreix aquest hàbitat amb activitats. Els 
límits queden condicionats als requisits del context proper, 
ja sigui rural o urbà, i s’hi adapten amb l’ús d’elements 
naturals i/o artificials.

Els elements naturals generen solucions amb gruix, amb 
desnivell, amb aigua i vegetació, i tenen capacitat per 
definir els límits del recinte tot preservant les qualitats del 
paisatge i les seves singularitats. Els elements artificials 
potencien la identitat i el caràcter del lloc, sempre que 
es segueixin els seus valors tradicionals i els sistemes 
constructius locals, en tanques, murs o edificis. 

La combinació dels dos tipus d’elements facilita la 
integració del recinte en el context, tot seguint les 
seves qualitats i donant continuïtat a les visuals i a 
les preexistències. El límit adequat a un assentament 
dependrà de l’entorn on es situï, del grau de permeabilitat 
necessari i de la tipologia d’assentament que el defineixi.

Amb tot, la vocació integradora del càmping en el paisatge 
porta a transformar aquests límits en vores, a diluir les 
tanques en contorns difosos. Les vores són gruixudes, 
dinàmiques i permeables. Per si mateixes constitueixen una 
franja que uneix i separa, un àmbit de transició que dilueix 
els perímetres i crea vincles entre l’interior i l’exterior, a 
partir de la suma de varis filtres amb prestacions diferents. 
A diferència de les tanques lineals, les vores són àmbits on 
hi poden ocórrer activitats, tot omplint de contingut l’espai 
situat entre els filtres.

Límits A_3

dispositiu, element o material que és porós a alguna característica particular i permet seleccionar les accions 
rebudes segons la seva naturalesa i qualitats.

línia de separació entre àrees adjacents o, en general, zones geogràfiques de qualsevol tipus, que pot coincidir o no 
amb elements físics.

relació espacial mesurable que expressa la separació entre dues localitzacions o dos elements allunyats. 
que no pot inscriure, que defineix d’una manera vaga o difosa, o que no defineix.
àmbit situat al límit entre dos recintes, elements, assentaments, etc. i que permet la seva convergència, la posada en 
relació i la interacció entre un i altre.

element lineal resistent, dissenyat i construït amb la finalitat de delimitar i separar diferents espais.
àrea de transició entre superfícies o sectors amb propietats i dinàmiques diferents.

Filtre:
 
Frontera: 

Gruix: 
Indefinit: 
Punt de sutura: 

Tanca:
Vora

Glossari
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•	Potenciar la integració visual dels límits en l’entorn natural. (EX1)

•	Reconèixer la hidrografia per a generar una separació amb gruix 
i visuals llunyanes, que pot actuar com a àmbit d’activitat. 

•	Situar una riera o un canal naturalitzat perimetrals per a la 
conducció d’aigües pluvials. (EX2)

•	Utilitzar la topografia per resoldre els límits amb desnivell i oferir 
privacitat alhora que visuals: duna, bancal, talús...

•	En contextos de forta pendent, fragmentar el límit en desnivell 
amb diferents plataformes d’activitat.

•	Combinar arbres i arbustives, amb espècies diferents, facilita la 
integració paisatgística, la generació d’ombra i la protecció. 

•	Plantar vegetació autòctona per seguir els cicles naturals del lloc 
i fomentar la presència de fauna.

•	Fomentar floracions a diferents moments de l’any, amb nova 
vegetació variada coherent amb l’existent.

•	En entorns rurals, evitar la imatge artificial de les podes formals.

Resolen els límits amb elements lineals: tanques, murs...

•	Potenciar la integració visual amb solucions tradicionals: pedra 
seca, gelosies, tanques de fusta...

•	Combinar diferents elements artificials generant límits amb gruix.

•	Generar punts de trencament, dilatació o permeabilitat per 
atenuar la linealitat dels límits. 

•	Adequar el tipus de límit a les condicions del context: opacitat, 
color, materialitat, tractament...

•	Definir espais simbòlics de filtre amb la distribució d’elements 
puntuals: piquetes, estaques, senyalística... (EX3)

•	En contextos aïllats, fomentar l’ús de tanques lleugeres i 
desmuntables per facilitar l’adaptació flexible. 

•	Establir patrons que introdueixin un ritme regular en el límit: 
suports, rebliments, pilars, obertures...

•	Situar edificis en el perímetre per resoldre els límits de caràcter 
urbà consolidat: municipis, complexos lúdics...

Elements naturals

Elements artificials

AIGUA -  T OPO GR AFIA -  V EG ETACIÓ -  DI STÀ N CIA  -  G RUI X

TANQUES -  MURS -  EDIFICI S  -  G ELOSI ES

A_3.1

A_3.2



ES2

ES1

EX 1

EX 2

EX 3

L’aproximació a l’aigua, amb 
molls, embarcadors o passarel·les, 

reforça el reclam exterior i les 
activitats com la pesca o els 

esports nàutics.

L’adaptació topogràfica facilita 
l’evacuació i conducció de les 

aigües pluvials a les parcel·les, per 
a la seva posterior reutilització.

L’alineació d’estaques o petits 
elements defineix un límit 

simbòlic i lleuger que permet les 
visuals llunyanes.

Elements naturals - Elements artificials

Els elements naturals -aigua, 
vegetació o topografia- generen 
límits amb gruix i dinàmics, que 
atrauen la fauna i s’integren als 
cicles del lloc.

Els elements artificials -murs, 
tanques, edificis- permeten 
adaptar els límits a les necessitats 
de l’entorn: les plataformes 
generen privacitat i els edificis 
consoliden els entorns urbans.
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•	Transformar els límits lineals en vores, en àmbits de transició.

•	Solapar varis filtres de tipologies diferents creant límits difosos: 
elements lleugers, desnivells, vegetació... (EX4)

•	Separar els filtres entre ells per generar espais amb gruix.

•	Variar l’amplada de la vora coincidint amb els espais lliures i la 
vialitat de l’assentament per reconèixer el seu ús compartit.

•	Reforçar el caràcter públic dels àmbits equipats perimetrals 
relacionats amb els accessos i amb les zones permeables. 

•	Traçar un sender per a vianants, bicicletes i/o mobilitat lleugera 
en el perímetre del recinte. (EX5)

•	Obrir els recintes estancs per reforçar els vincles entre l’interior i 
l’exterior del recinte.

•	Preservar la permeabilitat de les visuals llunyanes cap als 
elements singulars del context.

•	Facilitar la visió des de l’exterior dels elements identitaris que 
poden actuar com a reclam.

•	Identificar i potenciar els punts de sutura entre l’estructura de 
l’assentament i el context urbà o natural immediat. (EX6)

•	En contextos aïllats, potenciar els límits lleugers i difosos, tot 
resolent la seguretat amb altres sistemes de protecció.

•	En contextos urbans, definir els límits amb edificis o artefactes 
estables per a completar els traçats consolidats.

•	En assentaments dividits per un vial urbà, reforçar el caràcter 
públic d’aquest i situar-hi els equipaments comercials.

•	En entorns definits per parcel·laris agrícoles existents, integrar 
els seus traçats a l’estructura interna i als límits perimetrals de 
l’assentament.

Vores
AMPL ADA -  FILTRES -  C ON TI N UÏ TAT -  PUN T S DE SUTUR A

A_3.3



Una vora permet el solapament 
de filtres de diferents tipus i 

facilita resoldre els límits amb 
distància i desnivell. 

Un sender perimetral genera una 
vora lliure d’ocupació, integrada 

a l’entorn i amb la reducció de 
l’impacte de les parcel·les situades 

en el límit.

Un vial urbà i públic que divideix 
l’assentament en dues parts és 

un punt de sutura que es pot 
resoldre amb equipaments i 

serveis compartits.

Les vores es formen pel 
solapament de diferents filtres de 
característiques diferents, tant 
naturals com artificials.

Les vores perimetrals faciliten 
la integració del recinte al 
context, tot adaptant les seves 
característiques i funcions en 
cada àmbit concret.

ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Aparcament
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Portada: Antoni Pastor Pérez, Fons Ajuntament de Viladecans
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EX2: propis autors
EX3: Web càmping Laguna
EX4: propis autors
EX5: Google Maps
EX6: Google Maps
Esquemes i dibuixos no especificats: propis autors
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Recinte_Conclusions

matriu

Patrimoni cultural: 
llegendes, memòria, experiències, personatges,  
gastronomia...

Patrimoni arquitectònic: 
murs, camins, fonts, basses, masies, 
construccions...

Activitats: 
agrícoles, ramaderes, educatives, lúdiques, 
comercials, residencials...

Traçats: 
llindes, tanques, regs, camins, rutes, 
infraestructures, fluxes ecològics...

Fauna: 
insectes, peixos, rèptils, mamífers, ocells, 
migracions, granja...

Hidrografia: 
torrents, rieres, canals, rius, llacunes, llacs, 
mar...

Clima i energia: 
orientació, assolellament, vents, aigües 
pluvials, sanejament...

Topografia: 
dunes, talussos, marges, bancals, plataformes, 
murs...

Flora: 
sotabosc, arbusts, arbres, cicles, monumentals, 
espècies singulars...

1_Context 
Visuals
Mobilitat
Clima 
Permeabilitat

2_Accés 
Arribada
Àmbit equipat
Aparcament

3_Límits 
E. naturals
E. artificials
Vores

A_RECINTE
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accions de referència

A_1 Context
El  càmping  ha  d e  reconè ix e r  l e s  condi c i on s  d el 
s e u  e ntor n,  a ss imi l ar  l e s  pròpi e s  dinàmi qu e s  i 
for mar-ne  p ar t .

A_2 Accés
L’ar r ib ad a o  l a  s or t i d a  d el  càmping  é s  un  procé s 
d e  t ran si c i ó  qu e  nece ss i ta  un  àmbit  d e  re l ac i ó 
e nt re  inte r i or  i  e xte r i or.

A_3 Límits
El  càmping  ha  d e  s e r  un  rec inte  pe r meabl e ,  qu e 
e s  re l ac i oni  direc tame nt  amb e l  l l oc  on  e s  s i tu a.



El càmping és un entorn que requereix ser protegit de l’exterior. Forma 
un assentament amb un traçat de límits que en defineixen la seva 
percepció com a àmbits privats. Tot i constituir recintes, els criteris 
d’implantació han de generar propostes per reduir el seu hermetisme 
i minimitzar la imatge de sectors estancs. 

Incorporar les qualitats del context pot servir per facilitar la reacció 
davant les condicions dinàmiques de l’entorn i potenciar la integració 
en el paisatge natural, evitant la consolidació de les ocupacions en 
aquelles zones sensibles i d’interès públic.

Amb l’objectiu de conservar els seus vincles amb l’entorn, aquests 
recintes han de ser suficientment flexibles com per a poder introduir 
nous filtres que els facin més permeables, un àmbit d’accés i transició 
que faciliti l’arribada, activitats que fomentin l’ús lúdic de la natura i 
accions que els lliguin amb les qualitats del context.

Convé, doncs, identificar els punts de sutura del lloc, els elements 
existents que poden servir de vincle a la nova activitat. El seu 
reconeixement permet reforçar el valor simbòlic del paisatge, que 
assegura la integració de l’assentament en el lloc, a la seva cultura i 
memòria històrica, i que també enforteix el sentiment de pertinença a 
un col·lectiu per part dels usuaris.

A_RECINTE



MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
ACCIONS ARQUITECTÒNIQUES EN ELS CÀMPINGS
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“L’arquitectura pertany al lloc. Així s’explica perquè l’arquitectura ha 
de ser apropiada, és a dir, ha de reconèixer els atributs del lloc, en un 
sentit positiu o negatiu. Entendre quins són aquests atributs, entendre 
la manera en què es manifesten, és el primer pas del procés que segueix 
l’arquitecte per a projectar”

The Murmur of the Site. Fragment.
Rafael Moneo, conferència Anywhere, Japó, 1992.



Vialitat

pr inc ipal  -  s ec und àr i a  -  t rame s  -  t rac tame nt
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Ordenació_Vialitat

El càmping és un model de turisme que inclou el 
recorregut i el desplaçament en el desenvolupament de 
la seva activitat. Per aquest motiu l’arribada es produeix 
des d’un camí o carretera que, en introduir-se en el 
recinte, es ramifica i configura la seva vialitat. Aquesta 
trama estructura l’assentament i l’accessibilitat als àmbits 
compartits i a les parcel·les particulars. La carretera, el 
carrer, el camí, el sender, la drecera... són traçats que 
reconeixen i pauten el procés d’apropament. Des de 
l’accés, transició amb l’entorn públic exterior, els usuaris 
formen part d’un conjunt que s’organitza mitjançant 
una estructura de vials no imposada, sinó d’acord a les 
característiques del lloc: lligada a la natura i reconeixent la 
topografia, la vegetació, les preexistències, els límits...

Cada seqüència del recorregut es produeix en un suport 
d’acord a la seva jerarquia. Els traçats principals enllacen 
els edificis comuns amb els espais lliures i altres sectors 
d’activitat, seguint un circuit continu amb retorn a l’origen. 
Els traçats secundaris organitzen el parcel·lari i les 
circulacions de proximitat, amb trames senzilles i directes, 
capaces de reunir els usuaris en veïnats domèstics. El 
solapament entre els dos traçats produeix una trama 
geomètrica bàsica, un entramat eficient i recognoscible 
que pot adaptar-se al context de forma flexible.

El tractament d’aquestes trames permet diferenciar-ne la 
manera d’utilitzar-les. Les dimensions, els paviments o la 
delimitació són característiques que defineixen les seves 
qualitats i que, en detriment de l’ús del vehicle, poden 
potenciar la mobilitat personal en contacte amb la natura: 
vianants, patinets, bicicletes, cotxets...

Vialitat B_1

eixamplament d’un traçat formant una plaça, sovint situat en canvis de direcció, encreuaments, trobades, etc.
traçat de generació espontània, definit pel recorregut constant dels vianants sobre un terreny no destinat 
originalment al trànsit i que sòl esvair-se en finalitzar aquest ús.  

relació d’ordre definida entre els elements d’un conjunt segons la seva importància i/o l’escala a la què pertanyen.
possibilitat de les persones per desplaçar-se utilitzant mitjans de baixa potència i no contaminants, com els 
vianants, bicicletes, patinets, vehicles elèctrics unipersonals, cadires de rodes, cotxets de nadons etc.

recorregut d’una via sobre el terreny, definit per camins, esplanades, placetes, escales, ponts, desnivells, etc. i que 
uneix els diferents edificis o elements arquitectònics, d’aigua, arqueològics, paisatgístics i vegetals d’un àmbit.

símbol gràfic que presenta una estructura a base de línies successives i que estableix un ordre geomètric.
procés de transformació o d’addició dels materials que configuren l’acabat d’un sòl i que en qualifica les seves 
característiques físiques. 

Dilatació:
Drecera:

Jerarquia: 
Mobilitat lleugera:

Traçat: 

Trama:
Tractament:

Glossari
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Conformen l’estructura bàsica de l’assentament i defineixen la 
seva implantació en relació a les preexistències. S’inicien en 
l’accés, com a continuació de la via d’arribada. Enllacen els 
equipaments comuns, els espais lliures associats i els elements 
singulars a escala de conjunt.

•	Integrar els traçats a les característiques del lloc. (EX1)

•	Reconèixer la topografia existent, evitant els vials perpendiculars 
a la pendent.

•	Identificar la vegetació existent per afavorir les visuals llunyanes.

•	Relacionar visualment els traçats principals amb les fites, cercant 
vincles que facilitin la orientació.

•	Definir la vialitat principal com a circuit tancat per afavorir 
l’eficiència en els desplaçaments.

•	Permetre el trànsit rodat controlat, tant per als serveis com per als 
usuaris amb allotjaments transportables.

•	Definir les qualitats de la vialitat principal per a reduir la velocitat 
de circulació: amplada, irregularitat, visuals, vegetació... (EX2)

•	Utilitzar diferents tipus de vegetació autòctona per afavorir la 
integració visual: en relació tant al conjunt del paisatge com a la 
percepció des dels espais lliures i equipaments. 

•	Evitar les voreres i afavorir la prioritat invertida pels vianants.

•	Potenciar els vials unidireccionals per a reduir l’amplada de la 
calçada i els encreuaments.

•	Evitar els aparcaments alineats al vial pel caràcter de carrer urbà.

•	Definir àmbits d’aparcament propers a les parcel·les, amb un 
tractament similar a aquestes. (EX3)

Traçats principals
CARRETER A -  CARRER -  C A R RI L

B_1.1



La topografia i la vegetació són 
elements del lloc que defineixen 

la qualitat dels traçats.

Els vials estrets, de traçats no 
rectil·linis, amb paviments 

permeables i vegetació abundant 
pacifiquen el trànsit rodat i 

fomenten l’espai públic. 

L’aparcament pot tenir 
característiques similars a les 

parcel·les, afavorint la continuïtat 
visual del conjunt. 

Els traçats principals reconeixen 
la topografia existent per facilitar 
l’accés a diferents nivells.

Els traçats principals s’originen a 
l’accés i recorren l’assentament tot 
relacionant els diferents edificis.

ES2

ES1

EX 1

EX 2

EX 3

Traçats principals
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Traçats secundaris
CAMÍ -  SENDER -  DRECER A

Estableixen els vincles de relació propera entre els usuaris, 
facilitant la comunicació de les parcel·les amb el conjunt de 
l’assentament. S’originen en els traçats principals i s’estenen al 
llarg del recinte. Defineixen les agrupacions de parcel·les, els 
barris a escala domèstica, facilitant el vincle amb els edificis 
sanitaris d’ús quotidià.

•	Integrar els traçats a les característiques del lloc.

•	Reconèixer la topografia existent en el lloc, resolent els desnivells 
amb rampes i/o escales generades com a extensió de les 
plataformes d’activitat. (EX4)

•	Reconèixer la vegetació existent, afavorint la privacitat i el 
caràcter refugi que ofereix: ombra, privacitat, seguretat...

•	Potenciar els encreuaments, els recorreguts sinuosos i els 
desenvolupaments orgànics.

•	Activar el trànsit lleuger: vianants, patinets, bicicletes, cotxets...

•	Equilibrar el solapament amb els traçats principals per tal de 
promoure els desplaçaments curts entre zones properes.

•	Utilitzar diferents tipus de vegetació autòctona per afavorir la 
integració visual: en relació tant al conjunt del paisatge com a la 
percepció des de les parcel·les.

•	Potenciar els vials amb calçades estretes i vores naturals amples 
per a facilitar l’ús despreocupat dels vianants.

•	Definir àmbits de dilatació, associats als encreuaments, amb 
caràcter d’espai de relació i amb elements de mobiliari urbà: 
banc, font, lluminària, paviment, pèrgola, arbre... (EX5)

•	Disposar un sender perimetral als límits del recinte i al voltant 
dels elements naturals singulars, relacionat amb les vores. (EX6)

B_1.2



En els recorreguts a peu, els 
desnivells topogràfics es poden 

resoldre arquitectònicament com 
a extensió dels murs i bancals. 

Els encreuaments amb petits 
elements urbans actuen com a 

llocs de trobada i referència. 

Separar les parcel·les dels límits 
afavoreix la percepció de les 

visuals des dels espais públics. 

Els traçats secundaris segueixen 
traçats irregulars que permeten 
preservar la vegetació existent i 
fomentar la mobilitat lleugera.

Els traçats secundaris s’originen 
en els principals i es distribueixen 
reconeixent la posició dels 
elements ja existents al lloc.

ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Traçats secundaris
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Trames
PINTA -  ESPINA -  R ADIAL  -  R ETICUL A R -  ORG À N ICA

El solapament dels traçats principals i secundaris dona lloc a les 
trames, la forma urbana que estructura la vialitat del conjunt.

•	Utilitzar la trama en pinta o espina per reconèixer la linealitat 
d’un eix principal que distribueix la xarxa secundària de forma 
transversal.

•	Utilitzar la trama radial per originar un nucli que s’expandeix amb 
eixos concèntrics, enllaçats amb traçats transversals des del 
node central.  

•	Utilitzar la trama reticular per confeccionar una malla homogènia 
que superposi els diferents traçats produint una sèrie regular 
d’encreuaments. (EX7)

•	Utilitzar la trama orgànica per integrar la vialitat a les condicions 
físiques del lloc, deixant en un segon terme les necessitats 
funcionals de l’assentament. (EX8)

•	Potenciar l’ús de trames mixtes tot enllaçant els traçats amb les 
característiques i preexistències del lloc

•	Evitar trames i ordres imposats, aquells que no segueixen les 
qualitats pròpies de cada indret.

•	Mitigar els eixos rectilinis definits, cercant les visuals oblíqües 
llunyanes i trencades que fomenten el descobriment de l’entorn.

•	Reforçar la relació de la vialitat amb la xarxa d’espais lliures, 
potenciant els encreuaments com a nodes d’activitat. (EX9)

•	Preveure àmbits de dilatació en les trames, vinculats als espais 
lliures i a l’aproximació als edificis: encreuaments, zones 
d’esbarjo, aparcaments...

•	Dissenyar trames que facilitin els traçats complementaris o 
alternatius, entre les parcel·les, els edificis i els espais lliures. 

•	Promoure parcel·les amb doble accés: un pel vehicle des del 
traçat principal i l’altre en relació a àmbits d’activitat compartida.

B_1.3



La homogeneïtat de la trama com 
a conjunt es modela en pautar els 

eixos principals i secundaris.

Una trama únicament orgànica 
requereix d’un ordre superior 

clar, com les parcel·les existents, 
per a no produir ocupacions 

descontrolades.

Els eixos equipats, per a vianants, 
es superposen a la trama viària i 
la complementen amb activitats. 

El sistema orgànic facilita 
l’adaptació a la topografía amb 
traçats irregulars. El sistema 
radial reconeix un centre del qual 
s’origina una trama concèntrica.

El sistema en retícula estableix 
una jerarquia d’ordres paral·lels. 
El sistema en pinta reconeix 
el vial d’accés i l’introdueix a 
l’interior per ramificar-lo en 
altres vies.

ES6

ES5

EX 7

EX 8

EX 9

Trames
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•	Integrar visualment i funcionalment la vialitat al context proper: 
materials, colors, límits...

•	Promoure la mínima pavimentació dels vials, preferiblement 
només en alguns sectors concrets dels traçats principals: accés, 
apropament als equipaments... (EX10)

•	En aquells casos necessaris, potenciar l’ús de paviments 
permeables: tous, àrids, llambordes drenants... 

•	Evitar la pavimentació contínua amb materials amorfs, com 
l’asfalt o el formigó: sol ser impermeable i poc reversible.

•	Evitar l’accés rodat en zones sensibles o de forta pendent, per 
reduir les actuacions no reversibles i la consolidació dels vials.

•	Assegurar una transició suau entre la vialitat i les parcel·les: 
paviments naturals o mixtos, juxtaposició de vegetació... (EX11)

•	Resoldre l’evacuació d’aigües amb límits difosos o amb límits 
lineals integrats a les vores: lleu desnivell, vegetació, rigoles...

•	Potenciar el caràcter de la vialitat com a espai públic amb l’ús de 
mobiliari urbà: bancs, fonts, lluminàries, pèrgoles, senyalística...

•	Utilitzar mobiliari amb materials i dissenys que facilitin la seva 
integració en el medi natural. (EX12)

•	La il·luminació dels vials ha de ser adequada a la intensitat 
d’ús per limitar-ne els consums i facilitar una gestió sostenible: 
sistemes LED solars, regulació automàtica, control digital...

•	Reduir la contaminació lumínica, orientant i aproximant les 
lluminàries a terra.

•	Combinar diferents tipus de lluminàries segons la seva funció: 
general, calçada, sender de vianants, decorativa, orientativa...

Tractament
PAVIMENT S -  LÍMIT S -  EL EMENT S -  VEG ETACIÓ
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Si els equipaments s’agrupen al 
voltant de l’accés, els recorreguts 

dels proveïdors es redueixen. 

Una línia d’arbres pot remarcar 
el vial, i una segona agrupació de 

vegetació arbustiva pot generar 
parcel·les amb un nivell de 

privacitat gradual. 

Els murs de pedra de les 
plataformes es poden estendre 

i esdevenir bancs, fonts o altres 
elements de mobiliari.

Els vials i les seves dilatacions 
poden ser equipats amb 
mobiliari, senyalètica, 
il·luminació i altres elements que 
li aportin caràcter urbà.

La topografia, les pèrgoles i altres 
elements lineals afavoreixen la 
comprensió dels traçats en relació 
a les característiques de l’entorn.

ES8

ES7

EX 1 0

EX 1 1

EX 1 2

Tractament
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Crèdits i bibliografia
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EX2: Web càmping Molí Serradell
EX3: Google Maps
EX4: Google Maps
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EX6: Google Maps
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EX8: Servicios Aéreos SACE, 1969, Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC)
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El càmping promou les activitats a l’aire lliure compartit, 
que esdevé un espai públic en relació amb la natura. 
La planificació de l’assentament comporta la concreció 
d’aquests àmbits d’ús comú, no ocupables pels edificis ni 
pels allotjaments particulars dels usuaris. Aquestes zones 
s’insereixen en l’estructura, donen forma al conjunt i pauten 
les relacions entre els usuaris. 

Segons les característiques del lloc i dels seus límits, els 
espais lliures poden tenir consideració de places, d’eixos 
o de sectors indefinits amb una forma dinàmica, lligada a 
les necessitats canviants i a les activitats suportades en 
cada moment. Les parcel·les no ocupades són part del 
medi natural i poden formar un sistema fexible enllaçat als 
àmbits compartits, amb límits difosos que varien al llarg del 
temps i de l’estança.

Els espais lliures s’identifiquen per les activitats que hi 
ocorren. La proximitat als edificis comuns configura el 
seu caràcter, transforma la percepció del medi natural en 
indrets recognoscibles, en llocs d’interrelació entre els 
usuaris i l’entorn. El caràcter pot ser específic si es vincula 
a una activitat, o polivalent si va associat a varis edificis, 
establint una referència cívica de major entitat. 

En canvi, la seva forma ve determinada per les condicions 
del lloc i la seva implantació en relació a la vialitat i a la 
distribució dels equipaments. Els espais lliures garanteixen 
l’equilibri flexible entre allò que ha de romandre buit i allò 
susceptible de ser ocupat temporalment per assegurar la 
preservació de la identitat del medi natural.

Espais lliures B_2

qualsevol tasca, acció o ocupació d’una persona o col·lectiu.
espai comprès dins d’uns límits determinats, físics o simbòlics, que es defineixen linealment, puntualment o bé resten 
indefinits però s’assimilen per una qualitat compartida.

conjunt de qualitats pròpies, de trets definitoris i distintius d’un entorn, edifici, persona, etc. que el fan singular.
espai destinat a allotjar usos per a satisfer les diverses necessitats col·lectives fixades per la societat o una comunitat.
capacitat d’una activitat, element, recinte, estructura urbana, etc. d’ajustar-se a requeriments d’ús o forma diferents i 
respondre a canvis en l’entorn.

que no està ocupat ni subjecte al domini d’altri sinó a l’ús compartit d’un col·lectiu.
punt de confluència, lloc d’articulació i intercanvi d’una sèrie de recorreguts i/o d’activitats.

Activitat: 
Àmbit

Caràcter: 
Equipament: 
Flexible: 

Lliure: 
Node: 

Glossari
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Configuren espais per a ser utilitzats, nodes d’activitat que 
defineixen les dinàmiques d’ús de l’assentament. 

•	Fomentar la seva vocació de zones de pausa, trobada i/o estada.

•	Reconèixer la topografia per facilitar una plataforma horitzontal.

•	Introduir elements singulars per ser identificable dins el conjunt.

•	Associar als elements preexistents, tant per a la definició de 
l’àmbit com del seu ambient.

•	Relacionar la plaça amb un edifici per a dotar-la de caràcter i 
enfatitzar-ne l’ús lúdic.

•	Definir un àmbit acotat visualment, d’escala domèstica i vinculat 
a la identitat del lloc. (EX1)

•	Establir l’accés i funcionament segons la posició dels edificis.

•	Definir zones diferenciades amb vegetació i mobiliari urbà.

•	Garantir el seu ús continuat amb equipaments esportius de petita 
escala: parcs infantils, ping-pong, petanca... (EX2)

Defineixen espais públics longitudinals que permeten conduir els 
desplaçaments al llarg de l’assentament. Generen zones de pas, 
d’encreuament i de moviment.

•	Reconèixer la topografia per facilitar un recorregut pausat i amb 
caràcter d’espai lliure.

•	Enllaçar els diferents equipaments i places de l’assentament per 
assegurar la seva vocació de connector.

•	Definir el caràcter i el tipus de mobilitat predominant amb 
l’amplada, els paviments, la vegetació i el mobiliari urbà.

•	Combinar diferents traçats i intensitats en un mateix eix equipat.

•	Acompanyar i definir el recorregut amb la posició dels edificis: 
vistes en escorç, alineacions, retranqueigs... (EX3)

•	Establir un sistema de referències que identifiquin visualment el 
recorregut: senyalística, mobiliari, fonts...

•	Assegurar les visuals entre edificis per guiar els desplaçaments.

•	Introduir elements singulars en els encreuaments.

Places

Eixos

ÚS PÚBLIC -  VINCLE EDI F ICI  -  ACT I VI TAT -  ESTA DA

ÚS PÚBLIC -  VINCLE TR AÇAT S -  R EC OR R EG UT
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ES2

ES1

EX 1

EX 2

EX 3

Les places obtenen el seu caràcter 
urbà i domèstic dels edificis que 

les defineixen, les seves activitats 
i el tractament d’espai públic. 

Els parcs infantils asseguren 
l’activitat familiar al llarg del 

dia i generen punts de trobada 
repartits per l’assentament.

Evitar els fronts continus permet 
les visuals llunyanes dels edificis 

i generar un recorregut pautat 
entre les activitats que hi ocorren.

Els eixos equipats enllacen 
diferents edificis i el seu caràcter 
s’hi adapta al llarg del recorregut.

Les places reforcen l’ús exterior 
dels edificis i s’identifiquen 
segons les activitats públiques 
que suporten.

Places - Eixos
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Comprenen aquells espais lliures que varien en caràcter i forma 
segons les ocupacions dels usuaris. La seva indefinició de 
programa els permet suportar múltiples activitats al llarg del dia.

•	Protegir d’ocupació els àmbits simbòlics i identitaris del lloc. 

•	Reconèixer les parcel·les no ocupades com a espais lliures d’ús 
compartit, vinculats al conjunt de l’assentament. (EX4)

•	Alliberar les vores dels entorns naturals singulars per preservar-
ne les qualitats i les visuals: llacuna, duna, riu, bosc...

•	Establir àmbits d’ocupació no prioritària on permetre els 
allotjaments només en cas d’alta demanda.

•	Reservar periòdicament zones de sotabosc sense ocupació, per 
promoure’n la recuperació natural.

•	Generar una transició entre les places, els eixos i la resta de 
l’assentament mitjançant àmbits d’esponjament.

•	No delimitar físicament aquests àmbits per facilitar la seva 
adaptació a les condicions canviants. (EX5)

Els edificis comuns aporten caràcter als espais lliures: comercial, 
restauració, recepció, esportiu, sanitaris...

•	Vincular l’espai lliure i l’edifici per a crear àmbits equipats que 
actuïn com a nodes d’activitat.

•	Centralitzar varis usos en un únic equipament fomenta un espai 
públic polivalent i d’ús intensiu al llarg del dia. (EX6)

•	Dispersar els usos en varis equipaments distribuïts per 
l’assentament fomenta diferents espais públics concrets i amb 
intensitats d’ús diferenciades al llarg del dia. 

•	Prioritzar l’espai plaça pels equipaments polivalents centralitzats.

•	Prioritzar l’espai eix per a connectar els diferents equipaments 
concrets dispersats per l’assentament.  

•	Segons les condicions de l’assentament, plantejar varis sectors 
amb àmbits equipats dispersos i polivalents.

•	Utilitzar els elements preexistents del lloc per definir la posició i 
caràcter dels equipaments: runes, edificis, fonts, basses... 

Àmbits indefinits

Equipaments

LL ACUNA -  PL ATJA -  DUNA  -  BOSC -  PA RCEL · L ES

EDIFICIS  -  POSICIÓ -  ACT I VI TAT S -  CA R ÀCTER

B_2.3
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La temporalitat de les estances 
permet reconèixer les parcel·les 

buides com a espai exterior 
compartit, vinculat a l’entorn 

natural del lloc.

Convé alliberar d’ocupació les 
vores de les llacunes i dels rius, 

preservant la vegetació autòctona 
i fomentant la fauna.

Un equipament únic i centralitzat 
esdevé un element de gran 
rellevància a l’assentament 
i convé reconèixer la seva 

singularitat des de l’arquitectura.

Els equipaments disseminats pel 
recinte fomenten els recorreguts, 
les interaccions, el descobriment i 
la pertinença al lloc.

Els àmbits propers a entorns 
naturals singulars, com el mar 
o les dunes, esdevenen zones de 
gran interès paisatgístic lligades 
als espais públics.

ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Àmbits indefinits - Equipaments
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Crèdits i bibliografia

Portada: Arxiu privat de camping Laguna
Glossari: Termcat. Centre de terminologia de la llengua catalana
EX1: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona
EX2: Google Maps
EX3: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona
EX4: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona
EX5: propis autors
EX6: Arxiu personal arquitecte Josep Puig Torné
Esquemes i dibuixos no especificats: propis autors
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El càmping és un assentament que promou el turisme 
itinerant i les estances temporals. Els usuaris, viatgers que 
han detingut el seu trajecte, ocupen per un temps limitat 
les seves parcel·les, en un entorn desconegut. Per tant, 
necessiten elements que facilitin la seva orientació, tant 
per arribar al destí com per introduir-se dins la dinàmica 
del recinte. En aquest sentit, les fites són edificis o objectes 
clarament recognoscibles, que actuen com a referència, 
estructuren visualment la ordenació del conjunt i, en alguns 
casos, esdevenen símbols de la identitat del lloc.

Hi ha fites que tenen la funció de reclam cap a l’exterior, 
explicant des de la llunyania que es tracta d’un lloc habitat: 
com els cartells publicitaris o els dipòsits d’aigua. N’hi ha 
d’altres que tenen la capacitat d’atraure i dirigir els usuaris 
des de les seves parcel·les cap a altres zones d’activitat 
comuna: com els eixos equipats amb edificis públics o 
els elements naturals singulars. Aquestes fites interiors, 
d’escala superior, resolen les necessitats d’orientació a 
través de la seva singularitat i les activitats públiques 
que generen: els espais lliures del seu voltant esdevenen 
sectors de gran intensitat funcional, variable al llarg del dia.

Per altra banda, a l’escala domèstica, hi ha petits elements 
puntuals i repetits a tot el recinte que configuren àmbits de 
proximitat, utilitzats de forma recurrent al llarg de l’estança. 
Les fonts, el mobiliari o els encreuaments, adquireixen 
significat particular pels habitants i estableixen petits 
nodes de referència al llarg de l’assentament: punts de 
trobada, llocs d’aturada, espais de relació, complements 
de les necessitats quotidianes...

Fites B_3

posició d’un edifici o d’una part amb relació als punts cardinals, als vents predominants, a les visuals, o a d’altres 
característiques que en defineixen les qualitats.

indicació d’una determinada posició per correspondència amb un altre element reconegut.
allò que es fa per atreure l’atenció del públic incitant-lo a participar en una activitat, intercanvi, acció, etc.
qualitat d’un element que es distingeix per alguna variació poc freqüent respecte al seu model tipològic.
conjunt de valors i qualitats atorgats pels usuaris que constitueixen la identitat simbòlica d’un indret.
referit a un lloc, indret precís i predeterminat on es convoca les persones que participen en una activitat i/o aquell 
indret on habitualment es produeixen confluències espontànies entre persones.

sensació conscient i de familiaritat experimentada davant d’una situació que ha estat objecte de percepció o 
d’aprenentatge previs.

Orientació: 

Referència: 
Reclam: 
Singularitat: 
Significat: 
Trobada

Reconeixement:

Glossari
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Atrauen les visuals llunyanes, des de l’exterior i des de l’interior. 
Actuen com a reclam i situen l’assentament en el context.

•	Han de tractar-se com a elements arquitectònics singulars, amb 
geometries o materials suggeridors. (EX1)

•	Han d’integrar-se en el context, tenint en compte alçades, 
distàncies d’aproximació, colors... 

•	Localitzar-les en posicions precises de l’assentament, en nodes 
visualment identificables des dels traçats principals.

•	Evitar organitzacions amb excés de fites verticals per no produir 
desorientació ni alterar la identitat del lloc.

•	Situar el cartell identificatiu del càmping a prop de la recepció i 
visible des de la via d’accés.

•	Situar el dipòsit d’aigua en una torre aïllada o sobre d’un edifici, a 
prop d’un espai lliure equipat.

•	Donar valor als elements verticals preexistents per a què actuïn 
com a reclam: arbres, construccions... (EX2)

Dirigeixen i acompanyen els desplaçaments dels usuaris. Actuen 
com a referències que situen els usuaris dins l’assentament. 
Poden ser elements de tipologies i formats diferents, adaptats a 
cada context.

•	Conduir els usuaris a les diferents zones d’activitat compartida 
mitjançant els eixos equipats. 

•	Generar àmbits d’ús intensiu amb edificis de caràcter diferent, 
utilitzats de forma contínua al llarg del dia segons les dinàmiques 
pròpies de cada usuari.

•	Reconèixer el mar, una llacuna o un curs d’aigua com elements 
naturals i lineals que es recorden amb facilitat i afavoreixen la 
orientació dels usuaris. (EX3)

•	Establir un ordre amb elements de referència a diferents cotes, 
seguint la topografia en pendent: murs, talussos, escales... 

•	Potenciar la singularitat de cada fita horitzontal segons la seva 
tipologia, per tal de mantenir la seva capacitat d’orientació i 
referència dins l’assentament: edificis, eixos, elements naturals...

Verticals

Horitzontals

T ORRE DEL DIPÒSIT -  CA RTEL L  -  A R BR E SI NG UL A R

EIX EQUIPAT -  MAR -  LL ACUNA  -  EDI F ICI S
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ES2

ES1

EX 1

EX 2

EX 3

Els dipòsits d’aigua situats en 
torres i fabricats amb gelosies 

ceràmiques van ser uns dels 
elements més identitaris dels 

càmpings pioners.

El patrimoni arquitectònic 
preexistent constitueix una fita 

reconeguda històricament i que 
forma part de la identitat del lloc.

Una llacuna en el perímetre 
o a l’interior de l’assentament 

esdevé una referència lineal pel 
seu caràcter públic i per ser un 

ecosistema actiu.

Les fites a escala de l’assentament 
faciliten la orientació dels usuaris 
i el reconeixement dels diferents 
sectors dins el recinte.

Les fites a gran escala relacionen 
l’assentament amb el context i 
poden actuar com a reclam dels 
visitants des de l’exterior.

Verticals - Horitzontals
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Són petits elements recognoscibles que puntuen el lloc i 
adquireixen significat particular pels usuaris segons l’ús donat.

•	Han de pertànyer a l’escala domèstica i tenir caràcter urbà: fonts, 
mobiliari, senyalística, arbres... (EX4) 

•	Els elements han de ser repetibles per assegurar la proximitat. 

•	Establir una trama formada per petits elements de mobiliari urbà, 
superposada a la vialitat i als espais públics.

•	Distribuir elements equitativament segons un patró, formant un 
sistema: amb distàncies regulars, en els encreuaments, en llocs 
amb visuals, etc.

•	Generar itineraris mitjançant recursos temàtics: jocs infantils, 
mecanismes de fitness, cartells explicatius de flora o fauna... 

•	Combinar vàries fites puntuals en un mateix indret reforça la seva 
identificació i el seu ús compartit. 

•	Agrupar simbòlicament les parcel·les en comunitats utilitzant 
fonts situades entre elles.

Elements que formen part de les dinàmiques quotidianes dels 
usuaris i adquireixen significat particular segons la intensitat i 
freqüència d’ús. Es diferencien de la resta de fites per la seva 
utilització recurrent i per establir-hi un vincle de pertinença.

•	Distribuir equitativament aquests àmbits al llarg de l’assentament.

•	Promoure les percepcions diferents dels usuaris i la descoberta 
del recinte, segons la posició concreta de les seves parcel·les.

•	Assegurar un punt d’atenció continuada a l’usuari, normalment la 
recepció per ser l’arribada i nexe amb l’exterior del recinte.

•	Agrupar les pistes esportives en el perímetre del recinte, 
generant recorreguts des d’altres àmbits. (EX5)

•	Unificar la piscina i el bar o restaurant per generar un àmbit 
d’activitat intensiva i polivalent. (EX6)

•	Equilibrar la posició dels sanitaris per assegurar el vincle i 
facilitar l’ús des de totes les parcel·les. 

Puntuals

Funcionals

FONT S -  MOBILIARI  -  SEN YA L S -  DUT X ES -  ENCR EUA M EN T S

RECEPCIÓ -  ESPORT S -  SA N I TAR I S  -  PA RCS I NFAN TI L S

B_3.3
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Les dutxes exteriors són elements 
puntuals de gran importància pel 

seu ús quotidià compartit.

Les pistes esportives tenen un 
ús intensiu al llarg del dia i 

esdevenen punts de trobada entre 
els usuaris de tot l’assentament.

Les piscines constitueixen un 
dels elements amb més activitat 
a l’estiu i esdevenen un àmbit de 
forta cohesió per l’assentament.

Les fites funcionals, tot i 
no sempre ser aparents, es 
reconeixen pel seu ús continuat al 
llarg del dia i són àmbits de forta 
interacció social entre usuaris.

Les fites puntuals, d’escala 
domèstica, generen una xarxa 
d’elements reconeguts pels 
usuaris pel seu vincle amb la 
identitat de l’assentament.

ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Puntuals - Funcionals
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Crèdits i bibliografia

Portada: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona 
Glossari: Termcat. Centre de terminologia de la llengua catalana
EX1: Ricard Cugat, article a El Periódico per Kiko Amat, 2/9/2018
EX2: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona
EX3: Web de càmping Laguna
EX4: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona
EX5: Web de càmping Begur
EX6: Agrupament antics campistes de Cala Gogó – El Prat
Esquemes i dibuixos no especificats: propis autors
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matriu

Patrimoni cultural: 
llegendes, memòria, experiències, personatges,  
gastronomia...

Patrimoni arquitectònic: 
murs, camins, fonts, basses, masies, 
construccions...

Activitats: 
agrícoles, ramaderes, educatives, lúdiques, 
comercials, residencials...

Traçats: 
llindes, tanques, regs, camins, rutes, 
infraestructures, fluxes ecològics...

Fauna: 
insectes, peixos, rèptils, mamífers, ocells, 
migracions, granja...

Hidrografia: 
torrents, rieres, canals, rius, llacunes, llacs, 
mar...

Clima i energia: 
orientació, assolellament, vents, aigües 
pluvials, sanejament...

Topografia: 
dunes, talussos, marges, bancals, plataformes, 
murs...

Flora: 
sotabosc, arbusts, arbres, cicles, monumentals, 
espècies singulars...

1_Vialitat
Principal
Secundària
Trames
Tractament

2_E. lliures
Places
Eixos
Àmbits
Equipaments

3_Fites 
Verticals
Horitzontals
Puntuals
Funcionals
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accions de referència

B_1 Vialitat
L’e st r u c t ura  b à si ca  d el  càmping  ha  d e  reconè ix e r 
una  je rarqui a  d e  recor reg uts  i  d e spl açame nts  e n 
di fe re nts  t ip ol og i e s  i  for mats .

B_2 Espais lliures
En e l  càmping,  tot  e spai  no  oc upat  amb edi f i c i s 
o  al l ot jame nt s  ha  d e  for mar  par t  d e  l ’e ntor n 
nat ural  comp ar t it .

B_3 Fites
L’e st r u c t ura  d el  càmping  ha  d e  s e r  suf i c i e ntme nt 
c l ara  com p e r  fac i l i tar  l ’or i e ntac i ó  d el s  u su ar i s  i 
e l  rec l am  d el s  v i s i tants .



B_ORDENACIÓ

El càmping és una tipologia que potencia l’hàbitat lúdic a la natura. 
A escala de conjunt, s’organitza amb una estructura que vincula les 
característiques de l’entorn amb les necessitats dels habitants. I té 
capacitat per fer-ho amb la flexibilitat necessària com per a adaptar-
se de forma dinàmica a les condicions canviants del context i de les 
necessitats quotidianes. 

Aquesta estructura, lluny d’imposar, s’introdueix subtilment en el 
context i guia les accions dels usuaris cap allò domèstic, lúdic i social. 
El càmping es resol des de l’ordenació del conjunt per assegurar que 
allò temporal preval per sobre d’allò estable.

La implantació en el medi implica la definició d’uns traçats generals 
que s’introdueixen d’acord a les característiques del lloc. Seguint la 
distribució dels traçats, els pavellons caracteritzen els espais lliures 
com a àmbits d’activitat i les fites faciliten la orientació i la identificació 
d’aquesta estructura interna.

Per tant, vialitat, espais lliures i fites configuren tres trames que 
superposades s’enllacen al context i a les preexistències. Des de 
l’exterior públic i compartit, fins a l’àmbit íntim i privat de les parcel·les, 
aquestes trames es defineixen seguint una jerarquia que ordena el 
conjunt i els diferents nivells d’activitat: una pauta que permet adaptar 
gradualment les intensitats d’ús a les necessitats de cada zona.
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“En abstracte, la forma construïda hauria de suportar la força 
transformadora del temps. El concepte de construir a partir d’un context 
pot permetre cobrar vida a aquesta abstracció. [...]
Les tradicions vives també estan sotmeses a un estat constant d’alteració. 
En urbanisme, necessitem descobrir aquelles formes arquitectòniques 
i espaials que reconeixen sobre el terreny unes condicions passades o 
existents, permetent que aquestes qualitats es modulin amb flexibilitat”

L’espai públic. Un sistema obert, un procés inacabat.
Richard Sennett, conferència The Public Realm, Alemanya, 2008.



Ordre superior

natural s  -  e di f i c i s  -  e l e me nt s

C_1
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Agrupacions_Ordre superior

L’ordre superior és una repetició d’elements que ajuda a 
definir un patró a escala d’assentament. Com a sistema, 
sorgeix de les característiques del context, potenciades 
des de la implantació i la definició arquitectònica del 
conjunt. Aquesta ordenació es pot basar en els elements 
naturals del lloc, com un bosc, un riu, la topografia o una 
llacuna. Però també pot consistir en elements construïts, 
com pèrgoles, els edificis, plataformes o nova vegetació. 
En ambdós casos, aquests recursos estableixen la relació 
del recinte en el context, reforcen la identitat del paisatge 
i aporten una imatge singular. Per tant, determinen 
una trama vinculada de forma flexible al lloc, fàcilment 
recognoscible pels usuaris i sobre la que ocorren les seves 
activitats.

Aquest ordre, lluny d’imposar, s’introdueix subtilment 
en el context i guia les accions dels usuaris cap els 
àmbits domèstic, lúdic i social. El càmping es resol des 
del conjunt, des de l’estructura, per assegurar que allò 
temporal prevalgui per sobre d’allò estable. Per la seva 
repetició, ritme o disposició regular, els elements d’ordre 
superior aporten una identitat al campament i emmascaren 
les actuacions informals dels usuaris. Posen en evidència 
una idea clara de projecte, que es manté i és permanent, 
malgrat la temporalitat i diversitat de les ocupacions 
particulars i espontànies. Pel fet d’haver reconegut les 
seves qualitats i d’haver respectat les preexistències, 
l’ordre superior pot romandre en el lloc i donar continuïtat a 
l’activitat humana i a la identitat del paisatge i de l’entorn, 
fins i tot un cop finalitza l’activitat de l’assentament.

Ordre superior C_1

reunió de persones, elements, construccions, etc. que les unes amb les altres formen un tot.
procés que fa que un individu se senti lligat emotivament a un lloc, edifici, persona, etc. i en reconegui qualitats afins.
arranjament seguint un patró concret que comporta una disposició pautada de les coses, les unes amb relació a les 
altres i entre elles amb el context on es situen.

procés únic consistent en un conjunt d’activitats coordinades que es duu a terme per a assolir un objectiu conforme a 
uns requisits específics, els quals inclouen principalment condicions de disseny, però també temps, cost, recursos, etc.

acció de copiar un element de forma regular establint una relació simbòlica entre ells. 
proporció de distància entre elements iguals en un conjunt basat en la repetició.
construcció que protegeix dels raigs directes del sol, però que permet l’entrada d’aire i de llum difusa.

Conjunt:
Identificació:
Ordre:

Projecte:

Repetició: 
Ritme:
Umbracle:

Glossari





Agrupacions_Ordre superior

Els elements naturals reforcen la identitat del lloc.

•	Plantejar les dinàmiques de l’assentament en relació als elements 
naturals existents. 

•	Protegir les zones naturals més vulnerables i reconèixer el seu 
valor: dunes, llacunes, rius...

•	Utilitzar els boscos per generar una coberta vegetal que ofereix 
ombra i un ordre irregular definit pels troncs: pinedes, fagedes, 
oliveres, ametllers, garrofers...  (EX1)

•	Utilitzar els arbres singulars com a referència i per definir àmbits 
de pausa o encreuaments al llarg de l’assentament.

•	Reconèixer les llacunes i els rius com a àmbits d’activitat, amb 
flora i fauna abundants, que permeten generar límits i itineraris 
per facilitar la descoberta de l’entorn.

•	Identificar el mar com element lineal que introdueix una direcció 
predominant i un ordre funcional entre les parcel·les i la platja.

•	Establir trames naturals superposades a les de la vialitat i els 
espais lliures: fileres d’arbres, parcel·les, fonts...

•	Reutilitzar els edificis i les construccions existents: masies, runes, 
basses, dipòsits...

•	Integrar els edificis a la identitat del lloc, utilitzant els materials i 
sistemes constructius propis de la tradició local.

•	Establir un patró compositiu replicable a tot l’assentament. (EX2)

•	Dissenyar els edificis seguint criteris similars i adaptables a les 
diferents necessitats de cada activitat.

•	Utilitzar elements constructius singulars, de fàcil reconeixement.

•	Utilitzar les voltes per generar ritmes regulars i per formar porxos, 
patis i espais en ombra que es relacionen amb els àmbits 
vinculats. (EX3)

•	Utilitzar les geometries bàsiques per ser fàcilment identificables i 
detectar-se amb claredat a les visuals entre elements.

•	Reconèixer colors propis del lloc i incorporar-los a la materialitat.

•	Establir el caràcter compositiu dels edificis en relació al context 
natural, amb elements de geometries i colors senzills i coherents.

Natural

Edificis

RIU -  LL ACUNA -  BOSC -  T OPO G R A F IA  -  A R BR ES -  MA R

ESTRUCTURES -  GEOMET R I ES -  M ATER IA L I TAT  -  VOLTES

C_1.1

C_1.2



ES2

ES1

EX 1

EX 2

EX 3

Les pinedes homogeneïtzen 
les ocupacions temporals i 

defineixen una trama irregular de 
parcel·les entre els arbres.

Utilitzar un mateix sistema 
compositiu pels edificis genera 

una identitat pròpia que defineix 
el caràcter de l’assentament.

Les voltes són un sistema 
constructiu singular i versàtil 
que genera un patró regular i 

que potencia la continuïtat visual 
entre l’interior i l’exterior.

Els edificis, en oposició a la 
vegetació i als altres elements 
naturals de l’entorn, es reconeixen 
fàcilment i poden generar un 
patró comú.

Els elements naturals singulars, 
vinculats als espais lliures, 
afegeixen una jerarquia al recinte.

Naturals - Edificis



Agrupacions_Ordre superior

•	Establir un patró repetit al llarg de l’assentament amb els 
diferents elements construïts.

•	Utilitzar elements singulars, d’escala domèstica, identificables en 
el context.

•	Plantejar solucions bàsiques, fàcilment construïbles i 
desmuntables en el temps.

•	Generar punts de trobada amb varis elements combinats: 
vegetació, ombra, mobiliari...

•	Utilitzar les pèrgoles per establir un ordre regular, generar ombra 
i emmascarar les ocupacions informals dels usuaris. (EX4)

•	Utilitzar els suports verticals de les pèrgoles per delimitar les 
parcel·les i els vials.

•	Utilitzar els bancals per reforçar l’ordre marcat per la topografia, 
amb plataformes horitzontals enllaçades amb la vialitat.

•	Integrar els murs de pedra per definir un ordre vinculat entre els 
edificis i les plataformes.

•	Definir les zones de pausa i els espais lliures d’activitat 
compartida amb la disposició de mobiliari urbà. (EX5)

•	Organitzar les jardineres per reforçar el caràcter domèstic dels 
punts de trobada i dels àmbits vinculats als equipaments.

•	Distribuir les fonts per establir una trama domèstica, vinculada a 
les parcel·les i a la vialitat.

•	Situar els jocs infantils per generar vincles amb les parcel·les 
properes que els utilitzen amb més freqüència.

•	Utilitzar la senyalística per facilitar la orientació de l’usuari i 
establir un element repetit en els encreuaments, en els accessos 
i/o en els edificis. (EX6)

Elements
PÈRGOLES -  PL ATAFORM ES -  JA R DI N ER ES -  F ON T S -  SEN YALS

C_1.3



Les seqüències de pèrgoles 
aporten un ritme i una 

direccionalitat tant als espais 
lliures, com a les parcel·les.

El mobiliari urbà genera una 
trama de petits elements 

funcionals, recognoscibles i 
repetits en el recinte.

La senyalística és un recurs gràfic 
que pot incorporar elements 

de la identitat de l’assentament 
i reforçar el sentiment de 

pertinença al lloc.

Els talussos i la vegetació, o els 
murs de pedra i les pèrgoles, són 
possibilitats per a seguir l’ordre 
natural i/o artificial del lloc.

Els petits elements urbans -fonts, 
bancs, jocs infantils...- estableixen 
una xarxa que identifica els punts 
de trobada de l’assentament.

ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Elements
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Crèdits i bibliografia

Portada: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona
Glossari: Termcat. Centre de terminologia de la llengua catalana
EX1: Arxiu privat arquitecte Josep Puig Torné
EX2: Arxiu privat arquitecte Josep Puig Torné
EX3: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona
EX4: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona
EX5: Vito Redaelli, Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 1992, n.195
EX6: propis autors
Esquemes i dibuixos no especificats: propis autors



Edificis comuns
Recepció -  Restauració -  Comercial

Magatzems i  subministre -  Sanitaris  -  Espor tius

C_2

C_AGRUPACIONS



Agrupacions_Edificis comuns

En els càmpings, els usos quotidians que els allotjaments 
transportables no poden suportar es resolen en els 
equipaments. Per assegurar una intervenció mínima 
sobre el medi natural, aquests edificis concentren els 
subministres bàsics en petites unitats d’ús compartit. Són 
elements projectats per afavorir les relacions socials i per 
a potenciar la vida comunitària a l’espai exterior. La seva 
posició i escala determinen l’estructura de l’assentament, 
afavorint les dinàmiques habituals entre els usuaris. 
Els àmbits vinculats als pavellons solen estendre’s des 
d’aquests i intervenen en la definició urbana del lloc, 
actuant com a nodes d’activitat o places lligades a la 
vialitat.

La recepció és el lloc d’arribada o sortida i reté la posició 
de l’accés com a referència al llarg de l’estança. Els edificis 
comercials i de restauració son zones de relació social 
amb activitat dinàmica i la seva posició és equidistant. Les 
zones esportives i les piscines, a més de la platja, són 
àmbits d’ús prolongat i molt concorreguts, per tant la seva 
situació defineix els fluxos de l’assentament. 

Els pavellons sanitaris es distribueixen com a satèl·lits i 
estableixen sectors als què donen servei per proximitat. 
Aquests elements, així com les fonts, senyalística o altre 
mobiliari, actuen de forma repetida i constitueixen les 
referències dels àmbits domèstics. La seva posició entre 
les parcel·les genera relacions de veïnat amb els usuaris 
que els utilitzen amb més freqüència. Son espais acotats, 
amb diferents nivells de privacitat i amb visuals a l’exterior, 
al cel, als arbres, tot reforçant el sentiment de refugi i 
domesticitat enfront la natura.

Edificis comuns C_2

reunir cap a un centre comú, intensificar una activitat tot evitant-ne la dispersió.
dividir quelcom donant-ne part a d’altres, prenent cadascú la seva part en comú, de forma estable o temporal. 
edifici exempt, relacionat amb l’exterior, que forma part d’un conjunt edificat però que es troba en contacte 
directe amb la natura.

activitat o element familiar i reconegut per ser d’ús diari.
que segueix una disposició allunyada però de dependència a un altre element principal.
conjunt d’infraestructures destinades a un ús determinat per a satisfer una necessitat particular o d’interès comú.
provisió de béns de consum immediat amb què són satisfetes les primeres necessitats d’un col·lectiu.

Centralitzar: 
Compartir:
Pavelló: 

Quotidià: 
Satèl·lit:
Serveis: 
Subministrament: 

Glossari





Agrupacions_Edificis comuns

Edifici únic a l’assentament. Situat a l’àmbit d’accés al recinte. 
Facilita la orientació dels usuaris i actua de reclam pels visitants 

•	Reconèixer la seva funció de transició entre l’exterior i l’interior 
del recinte.

•	Plantejar solucions arquitectòniques singulars pel fet de ser un 
edifici vist des de l’exterior. 

•	Vincular la seva singularitat a la identitat de l’assentament. (EX1)

•	Oferir sentiment de protecció i seguretat als usuaris, amb atenció 
disponible durant tot el dia.

•	Situar l’aparcament en relació amb el seu àmbit vinculat i amb la 
vialitat, tant la carretera d’accés com els camins interiors. 

•	Pel seu caràcter de servei, fomentar el vincle de l’equipament 
amb altres edificis i activitats.

•	Establir un punt de trobada per les activitats relacionades amb 
l’exterior: itineraris, esports...

•	Potenciar l’ús compartit d’aquests equipaments, entre els usuaris 
i el públic general. 

•	Concentrar els usos permet generar un únic equipament 
centralitzat de referència, i fragmentar-los permet generar 
diferents nodes d’activitat: bar, restaurant, guingueta...

•	Enllaçar la restauració amb altres edificis i/o zones d’activitat 
singular: piscines, pistes esportives, platja... (EX2)

•	Condicionar el bar per fomentar la relació entre els usuaris i 
establir un punt de trobada.

•	Adequar el restaurant per completar les funcions domèstiques de 
les cuines, per aquells allotjaments mínims que no en disposen.

•	Utilitzar la guingueta per oferir un servei públic al perímetre i 
actuar de referència pels usuaris i reclam pels visitants. (EX3)

•	Estendre l’ús dels serveis de restauració als àmbits vinculats, 
mitjançant places, terrasses, plataformes, porxos...

•	Concentrar l’oferta audiovisual en aquests equipaments per 
completar el seu ús: TV, pantalles, esdeveniments esportius...

Recepció

Restauració

AC CÉS -  C ONTROL -  SEGUR ETAT -  A PA RCA M EN T 

BAR -  RESTAUR ANT -  TERR ASSA  -  CUI NA  -  PÚBL IC

C_2.1

C_2.2



ES2

ES1

EX 1

EX 2

EX 3

L’arquitectura singular en l’àmbit 
de recepció pot actuar com 

a reclam i ser reproduïda en 
postals, catàlegs, fotografies, 

webs, xarxes socials...

Els àmbits que combinen 
equipaments de restauració 
i pistes esportives o piscines 

esdevenen sectors amb activitat 
intensiva al llarg del dia.

Els equipaments situats en el 
perímetre defineixen la imatge 

de l’assentament i poden ser 
compartits amb el públic general.

La dispersió d’activitats en varis 
edificis facilita la integració 
en el paisatge però dificulta el 
subministrament dels serveis.

La concentració d’activitats en 
un únic edifici evita la dispersió 
però requereix d’una intervenció 
d’escala superior.

Recepció - Restauració



Agrupacions_Edificis comuns

Edifici únic a l’assentament. Reuneix diferents usos comercials. 
Ofereix els productes mínims necessaris per l’estança. 

•	Potenciar l’ús compartit d’aquests equipaments, entre els usuaris 
i el públic general. 

•	Reconèixer els nous serveis comercials i recreatius generats 
al voltant de l’assentament per la seva pròpia activitat: 
hipermercats, kartings, discoteques...   (EX4)

•	Situar els equipaments comercials a prop de l’accés i de la 
recepció per minimitzar la circulació de proveïdors pel recinte.

•	Establir un àmbit recreatiu on concentrar les activitats d’animació 
programades: discoteca, teatre, jocs...   (EX5)

•	Agrupar les zones d’animació amb altres usos per reforçar el seu 
caràcter públic compartit.

•	Integrar el teatre i les zones lúdiques: topografia, vegetació...

•	Enllaçar les zones d’animació amb la vialitat principal per facilitar 
la seva identificació com a fita funcional.

Equipaments d’ús restringit. Edificis repetits i distribuïts per tot el 
recinte, necessaris pel correcte funcionament de l’assentament.

•	Utilitzar els dipòsits d’aigua en alçada com a fites verticals.

•	Repartir els magatzems en diferents punts del recinte: jardineria, 
neteja, manteniment...

•	Associar magatzems a les zones d’activitat polivalent: mobiliari 
plegable, carpes, jocs inflables...

•	Integrar els magatzems en els edificis per evitar construccions 
aïllades de poca entitat i els desplaçaments de materials.

•	Vincular aquests serveis a la vialitat principal i secundaria per 
evitar sectors degradats.

•	Concentrar els magatzems d’escombraries a l’àmbit d’accés del 
recinte, facilitant l’evacuació per part dels usuaris i la retirada per 
part dels serveis municipals. (EX6)

•	Integrar visualment els àmbits d’ús restringit per minimitzar 
l’impacte cap els usuaris o cap a l’exterior del recinte. 

Comercial

Magatzems i subministres

SUPERMERCAT -  FORN DE PA  -  DI SC OT ECA  -  R ECR EATI US

JARDINERIA -  BROSSA -  MOBI L IA R I  -  DI PÒSI T -  DEPUR ACIÓ

C_2.3

C_2.4



ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Els assentaments turístics 
fomenten l’aparició de nous 

serveis recreatius al seu voltant, 
dels quals es poden nodrir per 

completar l’oferta.

Un espai lliure tipus plaça pot 
suportar múltiples activitats al 
llarg del dia i reforçar el vincle 
amb els equipaments propers.

Es poden integrar els magatzems 
d’escombraries a l’entorn, seguint 
els sistemes constructius locals o 

els de la resta d’edificis.

Els petits magatzems repartits 
en els diferents edificis redueix 
els desplaçaments i fomenta la 
mobilitat eficient.

Els usos comercials situats en 
el perímetre pot fomentar la 
interacció entre els usuaris i el 
públic general.

Comercial - Magatzems i subministres
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Edificis repetits i distribuïts per tot el recinte. Esdevenen fites 
funcionals pel seu ús recurrent.

•	Reconèixer la relació de dependència entre els pavellons 
sanitaris i les parcel·les.

•	Situar els sanitaris de forma equitativa, assegurant l’accessibilitat 
des de les parcel·les.

•	Generar agrupacions de parcel·les en relació als sanitaris per 
formar vincles simbòlics, amb caràcter de barri.

•	Diferenciar les zones d’homes i dones amb edificis independents 
per facilitar la fragmentació i l’adaptació topogràfica. (EX7)

•	Centralitzar els usos higiènics que requereixen aigua calenta en 
els pavellons sanitaris: lavabos, dutxes, safareigs, piques...

•	Distribuir punts d’aigua freda en diferents zones de 
l’assentament: parcel·les, fonts...

•	Utilitzar geometries bàsiques per reconèixer amb facilitat els 
pavellons sanitaris repetits per tot l’assentament. 

•	Dissenyar els edificis com a pavellons oberts, sense portes ni 
finestres, per assegurar el contacte amb la natura. (EX8)

•	Utilitzar sistemes de ventilació natural: patis, gelosies, porxos...

•	Utilitzar sistemes d’il·luminació natural: lluernes, obertures, pati...

•	Assegurar la privacitat amb varis filtres des del vial fins l’interior.

•	Distribuir l’edifici amb una zona comuna d’accés -lavabos-, i amb 
una zona de cabines individuals -vàters i dutxes-. (EX9)

•	Disposar de cabines accessibles, amb format de bany complet.

Sanitaris
INOD ORS -  DUT XES -  L AVA BOS -  SA FA R EIG S
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ES6

ES5

EX 7

EX 8

EX 9

La tipologia constructiva amb 
mòduls, o elements repetits, 

facilita la fragmentació i el 
desdoblament dels pavellons.

Els edificis sanitaris oberts a 
l’exterior faciliten la ventilació 

natural, reforcen el seu ús 
compartit i la sensació de 
proximitat amb la natura.

La zona comuna dels pavellons 
sanitaris esdevé un espai de 

trobada ampli i en contacte amb 
l’exterior; en canvi, les cabines 

són de caràcter íntim i individual.

Els pavellons sanitaris es poden 
resoldre amb esquemes bàsics 
i duals: simetries, rotacions, 
repeticions, extensions...

Els pavellons sanitaris, pel seu ús 
estretament lligat a les necessitats 
quotidianes, generen agrupacions 
de parcel·les assimilables a barris.

Sanitaris



Agrupacions_Edificis comuns

Edificis únics a l’assentament. Repartits en diferents zones 
segons l’activitat. Tenen una superfície important pel seu ús i per 
la seva capacitat d’atracció, amb molts usuaris concentrats.

•	Reforçar l’ús de l’espai exterior i generar nodes d’activitat.

•	Fomentar l’ús compartit d’aquests equipaments entre els usuaris 
i el públic general. 

•	Situar les pistes esportives de lloguer a prop de l’accés per 
facilitar el control i l’ús extern: tennis, frontó, pàdel, mini-golf...

•	Situar els equipaments esportius en el perímetre per actuar com 
a reclam exterior i com a referència dels usuaris. (EX10)

•	Potenciar la seva capacitat com a fita funcional, pel seu ús 
recurrent en diferents intervals al llarg del dia.

•	Adaptar topogràficament les pistes esportives que requereixen 
plataformes de gran superfície: tennis, futbol, bàsquet... 

•	Integrar les pistes a l’entorn i generar un àmbit de vora: 
vegetació autòctona, murs de pedra... (EX11)

•	Relacionar les piscines amb equipaments de restauració per 
completar el caràcter lúdic i d’ús intensiu al llarg del dia.

•	Evitar els colors clars a les parets de les piscines per assimilar-
les a les aigües naturals i facilitar l’absorció de calor. (EX12)

•	Distribuir jocs infantils en diferents punts de l’assentament: 
encreuaments, places equipades, zones esportives...

•	Dissenyar jocs infantils senzills i integrats a l’entorn: desnivells 
topogràfics pels tobogans, construïts amb fusta o pedra...

Esportius
PISCINA -  TENNIS  -  PÀDE L  -  MI N IG OLF  -  PETA N CA
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ES8

ES7

EX 1 0

EX 1 1

EX 1 2

Les pistes esportives al perímetre 
faciliten ser utilitzades pel públic 

general i suavitzen la imatge de 
recintes privats cap a l’exterior.

En ser grans superfícies 
horitzontals, convé relacionar 

les pistes esportives amb 
l’assentament per mitjà de vores 
integrades amb l’entorn natural.

Les zones amb desnivell 
topogràfic faciliten la integració 

de les piscines i dotar-les de 
caràcter natural.

L’adaptació topogràfica amb murs 
o talussos genera plataformes 
horitzontals que poden suportar 
múltiples activitats esportives.

Les activitats esportives faciliten 
el reconexiement de l’entorn i 
poden fomentar dinàmiques 
entre el recinte i els altres usos del 
seu context.

Esportius
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El càmping és un assentament turístic que cerca el 
contacte directe amb la natura i es caracteritza per 
fomentar un tipus de turisme itinerant, on gran part dels 
usuaris transporten els seus propis allotjaments. La 
temporalitat de les estades força una adaptació individual 
i creativa del lloc habitat, però compartida amb la resta 
d’usuaris. Amb el temps, les ocupacions i les dinàmiques 
generades entre els usuaris de parcel·les properes 
constitueixen un vincle en el lloc i reforcen el caràcter de 
l’espai exterior com a suport de les relacions socials.

Segons la temporalitat de les estades, les adaptacions dels 
usuaris a la parcel·la es produeixen de forma diferent: els 
allotjaments temporals, en no pertànyer enlloc, faciliten al 
descobriment constant del territori i la itinerància de curta 
durada; les caravanes i els annexes permeten estades de 
més llarga durada però de vocació reversible; en canvi 
els allotjaments estables fomenten la rotació dels usuaris 
però no dels artefactes, que romanen fins i tot quan les 
ocupacions finalitzen. 

Cada tipus d’allotjament i d’ocupació comporta un 
tipus de situació o de distribució dins l’assentament, 
però també un grau d’adaptació diferent per part dels 
usuaris. Si els edificis comuns resolen correctament les 
funcions domèstiques bàsiques, els allotjaments poden 
tenir menys entintat i les ocupacions esdevenir més 
temporals. D’aquesta manera, la fexibilitat dels elements 
desmuntables -teles, mobiliari plegable, filtres, etc.- 
possibilita obtenir el confort dins la parcel·la i donar una 
resposta eficient a les demandes canviants de l’entorn, 
sense comprometre les ocupacions posteriors. 

Allotjaments C_3

que produeix alteració i, amb el temps, varia de condicions o qualitats.
model de repartiment dels elements que ocupen un territori o un àmbit.
que tendeix a perseverar en el mateix estat, que no es mou de lloc o que no canvia de posició fàcilment.
permanència en un lloc.
bé o objecte que pertany a un individu o un col·lectiu per a usar-ne, gaudir-ne, disposar-ne, etc. de forma lliure.
acció de retrocés d’un element o parament respecte a l’alineació marcada per una directriu. 
que té una caducitat, que passa amb el temps.

Dinàmic:
Distribució: 
Estable:
Estada 
Propietat: 
Reculada:
Temporal:

Glossari
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L’accessibilitat a la parcel·la condiciona el tipus d’allotjament. Les 
ocupacions dinàmiques són aptes en àmbits naturals sensibles.

•	Prioritzar els allotjaments de caràcter temporal: tendes, 
caravanes, furgonetes...

•	Fomentar les ocupacions itinerants, de curta durada i de caràcter 
rotatiu per esponjar la intensitat d’ús de les parcel·les. (EX1)

•	Minimitzar les adaptacions estables en les estades de 
temporada, prioritzant la reversibilitat de les ocupacions.

•	Utilitzar les tendes en parcel·les irregulars i de difícil accés.

•	Assegurar l’accés rodat a les parcel·les aptes per a caravanes.

•	En ser allotjaments mínims, convé situar-se propers a zones 
equipades i als pavellons sanitaris.

•	Promoure les adaptacions particulars i creatives dels usuaris, 
establint pautes generals d’integració visual i reversibilitat.

•	Fomentar les parcel·les amb ordenació lliure, sense delimitacions 
formals i reconeixent els elements naturals preexistents.

Les ocupacions estables són aptes per a situar-se en sectors 
aïllats i/o allunyats del recinte. En ser allotjaments complets, 
no és necessari situar-los a prop de zones equipades o dels 
pavellons sanitaris.

•	Seguir criteris de disseny propis del lloc per facilitar la integració 
visual i paisatgística dels allotjaments permanents: glamping, 
mobile-home, bungalou...

•	Situar els allotjaments permanents en relació amb altres 
tipologies formals: edificis, urbanitzacions de l’entorn... (EX2)

•	Evitar les agrupacions permantents amb densitats elevades. 

•	Dimensionar i potenciar diferents graus de privacitat des del vial 
fins a l’interior: espai exterior, porxo, pati, filtres...

•	Evitar fronts continus, alineacions regulars i la repetició 
sistemàtica d’allotjaments permanents per integrar-se a la natura: 
terrasses, arbres, escales, bancs... (EX3)

•	Considerar les visuals des dels allotjaments i també les visuals 
cap a les agrupacions d’allotjaments.

Situacions dinàmiques

Situacions estables

USUARI  -  TEMPOR AL -  VA R IA BL E -  ESPA I S  C OMPA RTI T S

ASSENTAMENT -  FIXES -  ROTACIÓ -  USUA R I S  -  PR I VAT

C_3.1
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ES2

ES1

EX 1

EX 2

EX 3

Les ocupacions itinerants i 
reversibles permeten retornar els 

àmbits naturals sensibles al seu 
estat previ a l’activitat.

Situar els bungalous a prop 
dels equipaments i utilitzar 

una materialitat similar genera 
àmbits més consolidats que 

poden resoldre la relació amb els 
contextos urbans.

Els allotjaments estables situats 
en zones de pendent poden ser 

elevats sobre pilotis, amb una 
construció lleugera i reversible.

Les tendes poden situar-se en 
zones irregulars o en desnivell. 
En canvi, les furgonetes, 
caravanes i altres allotjaments 
més estables necessiten parcel·les 
horitzontals o adaptades.

Les ocupacions no 
perpendiculars als vials 
generen àmbits de dilatació que 
afavoreixen la privacitat.

Situacions dinàmiques - Situacions estables
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•	Fomentar distribucions de parcel·les flexibles i amb possibilitat 
de formar part dels espais lliures quan finalitzen les ocupacions.

•	Establir varies trames superposades per a les parcel·les: murs, 
arbres, arbusts, fites...

•	Establir unes condicions mínimes de les parcel·les per a fomentar 
l’adaptació de la privacitat dels usuaris mitjançant la distribució 
particular d’elements: vehicle, desnivell, vegetació...

•	Distribuir els allotjaments i les parcel·les de forma trenada a 
banda i banda del vial per no interrompre les visuals al paisatge.

•	Ordenar les parcel·les de forma reculada, generant àmbits de 
dilatació i una relació indirecta amb la vialitat. (EX4)

•	Afavorir les distribucions capiculades per generar fronts 
discontinus i àmbits de privacitat pels usuaris

•	Establir vores amb la vialitat, el perímetre del recinte i els 
elements naturals singulars. (EX5)

•	Utilitzar la vegetació per a la generació d’ombra i de privacitat.

•	Potenciar les fites puntuals per evitar les delimitacions formals de 
les parcel·les: senyalística, vegetació, fonts...

•	Agrupar les parcel·les en condominis per establir un segon nivell 
de privacitat i fomentar la relació entre els usuaris. (EX6)

•	Reconèixer els pavellons sanitaris com elements que defineixen 
veïnats amb els usuaris de les parcel·les properes.

•	Utilitzar elements puntuals singulars del lloc per a identificar i 
diferenciar els condominis i/o els veïnats.

Distribucions
DISC ONTINUÏTAT -  VOR A  -  DEN SI TAT -  F I LT R E -  C ON D OMINI
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Les agrupacions no alineades 
faciliten la integració en entorns 

topogràfics irregulars i/o en 
contacte amb elements singulars.

Els àmbits d’esponjament faciliten 
l’adaptació dels usuaris i una 

relació gradual amb l’entorn i 
amb els espais lliures compartits.

Les agrupacions de parcel·les 
al voltant d’un espai compartit 
generen relacions de veïnatge 
que reforcen el sentiment de 

pertinença i protecció.

Les ocupacions capiculades 
permeten les visuals llunyanes, 
resolen la privacitat de les 
parcel·les i eviten fronts continus.

La superposició de traces -arbres, 
murs, arbusts...- genera parcel·les 
indefinides i amb gran facilitat 
per a ser adaptades pels usuaris 
segons les seves necessitats.

ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Distribucions
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matriu

Patrimoni cultural: 
llegendes, memòria, experiències, personatges,  
gastronomia...

Patrimoni arquitectònic: 
murs, camins, fonts, basses, masies, 
construccions...

Activitats: 
agrícoles, ramaderes, educatives, lúdiques, 
comercials, residencials...

Traçats: 
llindes, tanques, regs, camins, rutes, 
infraestructures, fluxes ecològics...

Fauna: 
insectes, peixos, rèptils, mamífers, ocells, 
migracions, granja...

Hidrografia: 
torrents, rieres, canals, rius, llacunes, llacs, 
mar...

Clima i energia: 
orientació, assolellament, vents, aigües 
pluvials, sanejament...

Topografia: 
dunes, talussos, marges, bancals, plataformes, 
murs...

Flora: 
sotabosc, arbusts, arbres, cicles, monumentals, 
espècies singulars...

1_Ordre
Natural
Edificis
Elements

2_Edificis
Recepció
Restauració
Comercial
Magatzems
Sanitaris
Esportius

3_Allotjaments
Dinàmiques
Estables
Distribucions

C_AGRUPACIONS

rellevància- +



accions de referència

C_1 Ordre superior
El  càmping  ha  d e  conf ig urar  l a  s e v a  pròpi a 
i d e nt itat  i  re l ac i onar- l a  amb l a  d e  l ’e ntor n, 
s eg uint  l e s  s e v e s  qu al i tat s  i  s ing ul ar itat s .

C_2 Edificis comuns
El s  equip ame nts  han  d e  compl e me ntar  l e s 
f unc i on s  d omè st i qu e s  d el s  al l ot jame nts  i  apor tar 
caràc te r  i  v al or  lú di c  al s  e spai s  obe r t s .

C_3 Allotjaments
L a di st r ibu c i ó  d e  l e s  parce l · l e s  ha  d e  pe r me tre 
l e s  ag r up ac i on s  d el s  al l ot jame nts  pe r  a  fome ntar 
l e s  dinàmi qu e s  compar t i d e s .
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En el càmping tenen lloc relacions socials, intercanvis, fluxos de 
vehicles i persones, aglomeracions, trobades insospitades, festes 
organitzades... totes elles característiques pròpies d’un lloc habitat: 
d’una ciutat. 

La seva vocació és temporal, amb activitats dinàmiques o limitades en 
el temps, amb allotjaments transportables que generen ocupacions 
itinerants. Aquesta temporalitat fa necessari dotar l’assentament de 
qualitats que facilitin l’orientació i l’estada dels usuaris, reforçant l’ús 
compartit de l’espai públic i el sentiment de pertinença.

Les agrupacions són un recurs per a dotar el recinte d’espais 
de relació i activitat a l’exterior. L’ordre superior és un sistema de 
referència, un seguit de característiques o elements repetits al llarg 
del recinte que configuren una trama i generen una percepció del lloc 
identificable i compartida. 

Per altra banda, els àmbits públics són espais lliures vinculats als 
edificis comuns, sovint de tipus polivalent i amb un caràcter propi 
de l’activitat. Els àmbits més domèstics són zones d’ús quotidià 
distribuïdes entre els grups de parcel·les i allotjaments; per la seva 
repetició i distribució equitativa generen sectors dins l’assentament 
amb tipologia de barris, on les relacions entre usuaris són més 
intenses i freqüents al llarg del dia.
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“La tasca de l’arquitectura no només consisteix en proporcionar refugi 
físic o en proveir aixopluc als nostres fràgils cossos, sinó que els edificis 
han d’allotjar els nostres records, les nostres fantasies, els nostres somnis 
i els nostres desitjos. Els edificis i les estructures de diferents èpoques 
enriqueixen l’experiència dels llocs, però també reforcen el nostre 
sentiment de pertinença, d’arrelament i de ciutadania”

Habitar
Juhani Pallasmaa. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2016.
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Els edificis projectats en els càmpings solen seguir 
una tipologia que potencia el contacte amb la natura. 
Són edificis oberts, pavellons, amb visuals diagonals i 
creuades, sense límits clars entre l’interior i l’exterior. Són 
elements permeables que dilueixen els límits per permetre 
una continuïtat fluida entre els espais públics i els privats. 
Són construccions d’escala domèstica i amb un tipus 
d’arquitectura elemental, sovint sense portes ni finestres o 
amb cobertes exemptes de les façanes. En aquest sentit, 
són construccions esquemàtiques, sense gairebé gruix i de 
concepció senzilla, basades en la tradició local.

Els pavellons es recolzen sobre elements que actuen de 
transició amb la topografia, que faciliten una plataforma 
d’activitat i que defineixen un recinte de pertinença. 
Aquesta base resol el contacte amb el terreny i constitueix 
un sòcol que s’estén més enllà de les façanes per a definir 
un entorn proper vinculat a la seva activitat. Tenen un traçat 
horitzontal, amb porxos i terrasses que defineixen unes 
proporcions confortables pels usuaris. A més, es resolen 
amb sistemes fragmentats per generar espais exteriors 
integrats al paisatge i la topografia: murs, porxos, patis...

La integració de les preexistències permet reutilitzar les 
construccions del lloc i incorporar la vegetació autòctona 
com a element de projecte i d’identificació en el lloc. 
Aquest conjunt de qualitats pròpies de la tradició local 
possibilita l’adaptació climàtica amb sistemes passius, 
tot limitant el consum energètic per a l’obtenció de confort. 
Els porxos, els patis, les gelosies o la vegetació generen 
solucions elementals però de gran eficiència i de qualitat 
arquitectònica contrastada.

Exterior D_1

àmbit d’un edifici situat entre dos o més filtres, l’accionament dels quals facilita l’obtenció de confort davant les 
inclemències climàtiques i externes de l’entorn.

acció i efecte de dividir un tot en diferents parts.
conjunt de peces i mecanismes d’una construcció que constitueixen el tancament d’una obertura, una finestra o 
una porta, no necessàriament de fusta.

que es relaciona directament amb l’exterior, sense impediments.
conjunt de característiques i processos que resol el confort climàtic d’un edifici sense necessitat de consumir 
energia de forma activa.

superfície sensiblement horitzontal preparada per a servir de base a activitats i/o instal·lacions, fixes o mòbils.
renovació de l’aire d’un espai tancat sense consum energètic, produïda per la disposició favorable de les obertures 
en façanes oposades.

Espai intermedi:

Fragmentació:
Fusteria:

Obert:
Sistema passiu:
 
Plataforma:
Ventilació natural:

Glossari
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•	Potenciar el contacte directe amb la natura, reforçant l’ús dels 
espais lliures exteriors vinculats als edificis.

•	Dissenyar pavellons amb límits indefinits entre l’interior i l’exterior: 
obertures, continuïtat visual de paviments, plataformes...

•	Estendre elements dels edificis per qualificar els àmbits propers: 
porxos, plataformes, murs... (EX1)

•	Dissenyar tancaments amb superposició de varis filtres, generant 
espais intermedis. (EX2)

•	Utilitzar la gelosia per proporcionar privacitat, ombra i ventilació.

•	Fomentar les obertures en coberta per il·luminar els espais 
interiors i oferir visuals del cel i dels arbres.

•	Separar les cobertes dels murs per aportar lleugeresa, ventilació 
i il·luminació naturals.

•	Resoldre la privacitat dels accessos per geometria, sense portes.

•	Quan sigui necessari, utilitzar tancaments de vidre per obrir-se a 
les vistes i protegir del vent, tot i necessitar proteccions solars.

•	Reduir el consum energètic utilitzant estratègies de protecció 
climàtica pròpies de la tradició local.

•	Identificar les necessitats predominants de confort en el lloc.

•	En zones de platja, protegir de la incidència solar amb generació 
d’ombra i ventilació natural.

•	En zones de muntanya, aïllar del fred i beneficiar-se de la inèrcia, 
a més de controlar l’acumulació d’aigua i neu.

•	Utilitzar la vegetació caducifòlia per generar ombra a l’estiu i 
facilitar l’assolellament a l’hivern per la pèrdua de fulla. (EX3)

•	Utilitzar la ventilació creuada, amb obertures a façanes 
oposades, per renovar l’aire interior i refrescar els ambients 
durant la nit.

•	Utilitzar els espais intermedis per facilitar la regulació dels 
tancaments i la obtenció del confort en condicions canviants: 
patis, porxos, galeries... 

•	Utilitzar els tendals, persianes de llibret o gelosies com a 
elements regulables propis dels espais intermedis.

Edificis oberts

Sistemes passius

OBERTURES -  LÍMIT S INDEF I N IT S -  VI ST ES -  C ON T I NUÏ TAT

PROTEC CIÓ -  CLIMA -  C ON F ORT -  T R A DICIÓ -  SOST EN I BL E
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ES2

ES1

EX 1

EX 2

EX 3

Els porxos i terrasses són 
elements arquitectònics que 
generen espais intermedis i 

àmbits vinculats amb la natura.

El solapament de gelosies, 
desnivells, porxos o terrasses 

genera límits indefinitis i àmbits 
de relació interior-exterior.

La vegetació caducifòlia 
integra les dinàmiques de 

l’assentament als cicles del lloc, 
amb ocupacions adaptades a les 

condicions canviants.

Els porxos i pèrgoles, així com 
la vegetació, afavoreixen la 
protecció front el sol i poden 
actuar com a reguladors del 
confort interior.

Els pavellons oberts, amb lluernes 
i sense portes ni finestres, 
faciliten la ventilació natural, la 
il·luminació i la privacitat.

Edificis oberts - Sistemes passius
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•	Generar plataformes horitzontals d’activitat on situar els edificis.

•	Estendre les plataformes més enllà dels límits dels edificis per 
reforçar el vincle amb els espais exteriors i facilitar la integració a 
l’entorn natural. (EX4)

•	Establir un contacte amb el terreny adequat a la topografia, 
mitjançant la separació de nivells o la introducció d’un sòcol que 
resolgui les irregularitats. (EX5)

•	Evitar plataformes de molt desnivell i prioritzar murs de petita 
escala, construïts amb sistemes locals: pedra seca, talussos...

•	En casos de pendent elevada, integrar activitats a l’interior dels 
sòcols, generant edificis semi-soterrats. 

•	Minimitzar els moviments de terres per preservar el perfil natural 
dels terrenys.

•	En cas de realitzar transformacions topogràfiques, equilibrar els 
moviments de terres evitant addicions o extraccions.

•	Fragmentar els edificis de grans dimensions, per adaptar-los als 
desnivells topogràfics i/o a la vegetació existent a preservar.

•	Facilitar la integració topogràfica separant els usos en diferents 
nivells i diferenciant el caràcter dels espais exteriors vinculats. 

•	Recular els volums per reduir l’impacte de les façanes contínues i 
resoldre la seva adaptació a les particularitats del terreny.

•	Utilitzar el buidat dels edificis, mitjançant patis, per facilitar la 
integració de la vegetació existent i la regulació del confort 
climàtic interior. (EX6)

Plataformes
PÚBLIC -  PL AÇA -  ADAPTACIÓ -  T OPO G R A F IA  -  PR EEX I STENT
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Les terrasses, extensions dels 
edificis, generen àmbits d’activitat 

vinculats als espais lliures.

El sòcol permet adaptar l’edifici 
a la topografia i generar una 

plataforma horitzontal que 
suporti les activitats. 

Els patis i les reculades faciliten 
la implantació respectuosa 
de l’edifici al lloc i també la 

integració de les preexistències en 
el seu disseny.

Les plataformes vinculades als 
edificis faciliten la seva integració 
a l’entorn i defineixen el caràcter 
de les places. 

En terrenys amb desnivell, els 
pavellons poden facilitar la 
relació entre diferents cotes i 
desenvolupar-hi vàries activitats.

ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Plataformes
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Els pavellons es basen en una tipologia oberta, nova 
i suggeridora, que contrasta amb l’ús de sistemes 
constructius senzills. Són contenidors d’activitat, amb 
estructures clares i ordenades que donen lloc a espais 
diàfans polivalents i flexibles. Això permet la seva 
adaptació a les necessitats canviants al llarg del temps 
i també la seva futura reutilització en altres usos un cop 
finalitzada l’activitat del càmping.

La contenció geomètrica dels espais i les seves 
dimensions permet mantenir el control d’unes estructures 
singulars i innovadores. A partir de figures clares, cada 
una amb qualitats particulars, els arquitectes projecten 
els edificis com a volums fàcilment assimilables pels 
usuaris, situant-los a una escala urbana que els converteix 
en referències dins l’assentament. Amb tot, solen tenir 
un desenvolupament horitzontal que no sobrepassa les 
copes dels arbres.

La combinació i el tractament geomètric de les figures 
permet obtenir espais interiors de caràcter diferent 
per a cada cas, seguint les seves funcions i en estreta 
relació amb l’escala humana. Segons la figura utilitzada, 
l’addició de varis elements comporta un creixement 
horitzontal en retícules o malles, d’acord amb un tipus 
d’assentament flexible i en evolució. A més, la repetició 
d’un mòdul genera una malla extensiva que s’omple o es 
buida d’acord a les preexistències, formant edificis amb 
volums fragmentats que s’adapten a la topografia, amb 
patis oberts i altres espais intermedis. En aquests casos, 
la geometria facilita projectar amb sistemes oberts i 
dinàmics, més que amb solucions particulars i estanques.

Forma D_2

en relació a un edifici, construcció de capacitat i formes diverses, oberta o tancada i d’espai diàfan, destinada a 
contenir activitats de naturalesa variada.

disciplina gràfica i matemàtica basada en l’estudi rigorós de l’espai i de les formes que s’hi poden imaginar.
trama els eixos de la qual són generats per la repetició extensiva d’un o varis elements.
qualitat d’un projecte o construcció fet a partir de la repetició d’una relació entre dimensions o a partir d’una sèrie 
harmònica de dimensions.

que té o admet diversos usos, efectes, activitats, etc. 
conjunt de línies paral·leles que es tallen perpendicularment o obliquament i divideixen un pla en polígons iguals.
conjunt d’elements que depenen recíprocament els uns dels altres de manera que constitueixen un tot organitzat.

Contenidor: 

Geometria: 
Malla: 
Modulació:

Polivalent:
Retícula: 
Sistema:

Glossari
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La geometria permet projectar des d’un sistema, proposar 
solucions innovadores i experimentar amb l’ús dels materials. 

•	En construccions amb vocació reversible, potenciar l’ús de 
geometries regulars amb volumetries senzilles. (EX1)

•	Basar el disseny de volumetries orgàniques en la combinació de 
figures geomètriques clares i reconegudes. 

•	Utilitzar preferentment el quadrat i/o el rectangle per projectar 
estructures porticades regulars.

•	Utilitzar el triangle o el cercle per dissenyar construccions 
estables aïllades, com les torres dels dipòsits.

•	Utilitzar l’hexàgon com a mòdul que facilita la generació d’edificis 
modulars extensius i/o fragmentats.

•	Utilitzar la volta, generada des de l’arc, per cobrir volums 
longitudinals amb un únic element.

•	Facilitar el reconeixement i la construcció repetida dels pavellons 
sanitaris aïllats des d’un disseny basat en una geometria bàsica. 

La modulació facilita el disseny eficient i repetitiu dels pavellons. 
L’addició de mòduls dins un sistema pot perllongar-se en el 
temps i variar de forma flexible segons el context.

•	Utilitzar les geometries regulars pel disseny basat en mòduls i 
sistemes compositius.

•	Establir patrons regulars i resoldre estructures clares i ordenades.

•	Utilitzar les retícules per generar edificis amb composicions 
ortogonals: pòrtics, murs, voltes...

•	Utilitzar els murs i les voltes per alinear les visuals cap a una 
direcció predominant sobre l’altra. (EX2)

•	Utilitzar malles per generar edificis extensius, seguint eixos 
definits per les geometries: triangles, hexàgons, trapezis...

•	Reforçar la lectura del mòdul i la integració de l’edifici en el lloc 
mitjançant els elements estructurals vistos.

•	Utilitzar els sistemes modulars per facilitar l’adaptació dels 
edificis a les preexistències: arbres, patis, accessos... (EX3)

Geometria

Modulació

FIGURES SENZILLES -  SISTEMA  -  SOLUCION S I N N OVAD OR ES

MALLES -  RETÍCULES -  VA R IACION S -  SI ST EMA  -  ADA PTACIÓ
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ES2

ES1

EX 1

EX 2

EX 3

Les construccions lleugeres i 
fàcilment desmuntables poden 

seguir geometries bàsiques, 
regulars i d’escala domèstica.

Les voltes són elements 
longitudinals que ordenen 
els espais interiors diàfans 

i enfoquen les visuals cap a 
l’exterior en una direcció.

Els sistemes modulars permeten 
l’obertura de patis, les reculades 

i els porxos, tots elements 
d’integració a l’entorn.

Els sistemes modulars faciliten 
el creixement dels edificis per 
addició, i la seva adaptació al lloc 
per buidat.

Les malles permeten estendre 
els edificis i definir amb 
elements arquitectònics els 
àmbits exteriors vinculats: murs, 
plataformes, bancs...

Geometria - Modulació 
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Els edificis polivalents permeten suportar les activitats 
compartides de forma flexible. Els pavellons reutilitzats al llarg 
del temps esdevenen sostenibles pel seu rendiment. 

•	Dissenyar els pavellons com a contenidors d’activitat.

•	Potenciar els espais diàfans per facilitar l’adaptació a les 
necessitats canviants.

•	Plantejar edificis amb varis accessos per simplificar les 
adaptacions i modificacions de distribucions interiors.

•	Utilitzar façanes amb obertures similars per fomentar 
l’adaptabilitat a activitats variades.

•	Preveure la reutilització dels edificis un cop finalitzada l’activitat o 
segons la intensitat d’ús de l’assentament.

•	Facilitar la relació entre els espais interiors i els àmbits exteriors 
vinculats, permetent els usos combinats.

•	Fomentar la reutilització d’edificis antics preexistents a l’entorn: 
masies, cases, runes... (EX4)

Els pavellons tenen vocació de seguir traçats horitzontals.

•	Potenciar la integració visual dels edificis, amb alçades inferiors 
als arbres i altres elements naturals de l’entorn.

•	Reconèixer l’escala domèstica dels edificis, amb proporcions 
adequades a les activitats dels usuaris.

•	Utilitzar els porxos per generar una ombra longitudinal que 
defineix els accessos i que realça la vegetació existent. (EX5)

•	Generar porxos per ocultar les façanes en un segon pla a 
l’ombra i oferir una continuïtat longitudinal enllaçada amb la 
plataforma horitzontal.

•	Estendre elements constructius dels edificis cap a l’exterior per 
qualificar els àmbits vinculats: murs, plataformes... (EX6)

•	Integrar les plataformes exteriors als edificis, amb tractaments 
similars als espais interiors, per afavorir la continuïtat visual.

•	Utilitzar els murs baixos per delimitar sectors, resoldre canvis de 
nivell i actuar com a bancs, fonts o altre mobiliari urbà.

Flexibilitat

Horitzontalitat

ESPAI  DIÀFAN -  POLIVALEN T S -  R EUSA BL ES -  C ON TEN I D ORS

ESCAL A D OMÈSTICA -  C OMODI TAT  -  I N TEG R ACIÓ -  C ON TEXT

D_2.3
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ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

La reutilització dels edificis 
existents fomenta la preservació 

de la identitat del lloc i és un 
recurs sostenible que allarga la 

vida útil de les construccions i del 
patrimoni arquitectònic.

Els porxos generen una ombra 
que protegeix de l’assolellament 

i estableixen un àmbit compartit 
entre l’interior i l’exterior.

Els materials i sistemes 
constructius versàtils, com el maó 
o la pedra, fomenten la integració 

visual dels diferents elements, 
combinats amb diferents aparells 

en un mateix àmbit.

Els pavellons poden integrar-se 
al paisatge i a l’entorn si s’ajusten 
a la horitzontalitat i escala dels 
elements naturals existents.

La concentració d’activitats al 
voltant d’un àmbit públic comú 
genera nodes polivalents i d’ús 
intensiu al llarg del dia.

Flexibilitat - Horitzontalitat



Pavellons_Forma

Crèdits i bibliografia
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La tipologia del pavelló es basa en la sinceritat 
constructiva, amb origen a la tradició local. D’inici es 
plantegen materials coneguts i sistemes que es troben en 
el propi entorn, com els murs de pedra, les plataformes, 
patis, porxos, les gelosies o els tendals. Aquestes 
tècniques tradicionals han estat depurades a través de 
l’experiència, fins arribar a configurar solucions senzilles 
i eficaces. El pas del temps ha confirmat la seva validesa 
i ha popularitzat el seu us, per això és una arquitectura 
coherent amb un assentament en el què els usuaris actuen 
de forma directa en el seu desenvolupament. Els materials 
solen ser vistos, de caràcter domèstic i recognoscibles, tot 
i utilitzar-se de formes molt variades. A l’ús dels materials 
coneguts se suma la creativitat en la disposició, la forma, 
l’aparell o les combinacions singulars d’elements.

Aquesta és una arquitectura sense gruix, lleugera, 
de poca petjada. Són edificis construïts de forma 
esquemàtica, on l’estructura i el tancament són el 
mateix element i es mostren amb claredat. Els detalls 
constructius són elementals i, tot i plantejar solucions 
innovadores, en la seva execució normalment preval la 
lògica com a sistema. Es confia en les bones pràctiques 
i en l’experiència de l’ofici per assegurar una construcció 
coherent i senzilla. En aquest sentit, també s’incorporen 
els elements industrialitzats, que permeten solucions 
ràpides i eficients. La combinació de tots aquests sistemes 
i tècniques configura un tipus d’arquitectura fàcilment 
reversible, amb una vocació temporal que pot reduir 
l’impacte d’aquests assentaments sobre el medi: bé sigui 
per la seva desmuntabilitat, com pel seu ús polivalent i 
fortament integrat en el lloc.

Construcció D_3

element que té la qualitat de ser construït i desconstruït amb facilitat.
enreixat de pedra calada, de ceràmica, llistons o altres materials que es posa en una obertura per protegir del sol, 
deixar passar l’aire i poder mirar sense ser vist des de l’exterior.

producte o servei que incorpora alguna modificació, generalment una millora, en relació amb un producte o servei 
preexistent que segueix mantenint la seva identitat.

element o construcció de baix consum energètic i amb un impacte suau sobre el territori.
conjunt de les diferents qualitats que integren la construcció d’algun edifici o element.
sistema de construcció que consisteix a utilitzar elements de formes i de dimensions normalitzades, fabricats en grans 
sèries, muntant-los en el lloc on s’efectua la construcció.

conjunt de coneixements, costums, processos i creences que es transmeten de generació en generació i que s’estableixen 
per l’experiència acumulada amb el temps.

Desmuntable:
Gelosia:

Innovació:

Lleuger:
Materialitat: 
Prefabricació:

Tradició:

Glossari
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•	Reconèixer la identitat del lloc amb materials i sistemes 
constructius propis de la tradició. (EX1)

•	Potenciar l’ús de la pedra, la fusta i la ceràmica per oferir una 
materialitat adequada als entorns naturals pel seu ús tradicional.  

•	Utilitzar els murs de pedra seca vinculats als entorns agrícoles 
per la seva funció de llindes i de contenció de bancals.

•	Assimilar les construccions de fusta a les casetes de bany o als 
coberts agrícoles, pel fet de ser fàcilment desmuntables.

•	Assimilar els murs ceràmics encalats o amb morters a les 
construccions pròpies d’entorns costaners.

•	Utilitzar l’acer natural que, en oxidar-se, varia la seva materialitat 
de forma irregular i amb tons assimilables als de la pedra.

•	Els elements horitzontals amb materials de colors terrosos 
fomenta la integració en contextos rurals i zones amb pendent.

•	Utilitzar els colors blancs per la seva integració en els contextos 
urbans de caràcter mediterrani i/o quan els edificis es situen 
propers formant agrupacions. (EX2)

•	Potenciar els sistemes passius i les qualitats de l’arquitectura 
mediterrània per assegurar l’adaptació al lloc i al clima.

•	Utilitzar els porxos i patis per actuar com espais intermedis que 
milloren les característiques ambientals i el confort dels espais.

•	Utilitzar gelosies per facilitar la ventilació natural, la generació 
d’ombra i l’obtenció de privacitat.

•	Crear filtres i gelosies singulars amb la col·locació de materials 
amb aparells variats. (EX3)

Tradició
INNOVACIÓ -  INTERPRETACIÓ -  MAT ER IA LI TAT -  LO CA L
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ES2

ES1

EX 1

EX 2

EX 3

Els sistemes de construcció 
tradicionals, amb els materials 
del lloc, faciliten la integració 
paisatgística en entorns amb 

vegetació i topografia. 

En els entorns costaners, els 
edificis blancs segueixen la 

identitat pròpia de les casetes de 
bany i dels pobles de pescadors.

La combinació d’aparells 
ceràmics ofereix solucions 

innovadores que donen lloc 
a gelosies i textures de gran 

singularitat i lleugeresa.

Els edificis amb sòcols de pedra 
generen plataformes d’activitat 
que assenten la construcció al lloc 
i proporcionen horitzontalitat.

Els sistemes constructius 
tradicionals  són elementals i de 
gran eficiència, pel fet de basar-se 
en l’ofici i l’experiència.

Tradició
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•	Utilitzar els edificis amb sistemes constructius singulars com a 
elements de fita i referència dins del recinte. (EX4)

•	Vincular l’arquitectura dels pavellons amb la identitat de 
l’assentament, reforçant el seu valor simbòlic i el reclam.

•	Combinar sistemes constructius bàsics per dissenyar estructures 
singulars i flexibles, integrades a l’entorn natural.

•	Continuar els murs fora de l’edifici per adaptar-se al context i 
resoldre l’àmbit exterior vinculat: bancals, bancs, jardineres...

•	Utilitzar les cobertes inclinades per facilitar l’entrada de llum 
zenital, la ventilació natural i la recollida d’aigües pluvials.

•	Utilitzar les voltes ceràmiques per resoldre l’estructura de grans 
espais de forma eficient, generant un ritme i direccionalitat.

•	Utilitzar les pèrgoles o tendals, elements lleugers i fàcilment 
desmuntables, per generar espais intermedis en ombra.

•	Dissenyar propostes singulars amb sistemes innovadors 
reinterpretats des de la tradició local, potenciant l’ús de materials 
senzills i coneguts per experimentar amb noves solucions. (EX5)

•	Potenciar l’arquitectura sense gruix, esquemàtica, amb 
tancaments que faciliten la relació entre l’interior i l’exterior.

•	Resoldre els elements construïts a partir de detalls senzills, de 
fàcil execució i manteniment.

•	Prioritzar els sistemes bàsics, comprensibles i executables des 
de l’experiència i l’ofici.

•	Plantejar construccions lleugeres i de poca petjada, tant pel què 
fa al contacte amb el terreny com al consum energètic.

•	Fomentar els sistemes reversibles i desmuntables.

•	Dissenyar els pavellons de caràcter temporal amb sistemes 
industrialitzats de construcció en sec.

•	La prefabricació aporta disseny eficient i rapidesa constructiva.

•	Els sistemes modulars permeten ser transportats i substituïts 
fàcilment: perfils, plafons, unions...

•	Combinar els sistemes tradicionals amb els elements 
industrialitzats per optimitzar les solucions constructives. (EX6)

Esquemes singulars

Industrialització

IDENTITAT -  ESTRUCTUR A  -  R EF ER ÈN CIA  -  R ECL A M

PERFILS  -  PL AFONS -  R APIDESA  -  DESM UN TA BL E
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ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Les solucions innovadores, en 
l’àmbit d’accés, actuen com a 

referència interior dels usuaris i 
atrauen l’atenció dels visitants.

Els materials bàsics i coneguts, 
com el maó, minimitzen el risc 
d’experimentar amb solucions 

innovadores i ofereixen resultats 
de gran qualitat arquitectònica.

La utilització de cada sistema 
constructiu seguint les seves 

qualitats ofereix solucions de 
gran eficiència: sòcols petris, 

cobertes lleugeres, filtres 
desmuntables, etc.

Les solucions industrialitzades 
faciliten el muntatge i 
desmuntatge d’elements similars 
i aporten un ordre repetible als 
diferents edificis.

Els sistemes modulars i/o 
prefabricats introdueixen un 
patró que configura una imatge 
exterior homogènia i coherent en 
els pavellons i elements.

Esquemes singulars - Industrialització
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EX6: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona
ES1: Arxiu privat arquitecte Josep Puig Torné
ES2: Arxiu privat arquitecte Josep Puig Torné
ES3: Arxiu Municipal de Gavà
ES4: Arxiu privat arquitecte Josep Puig Torné
Esquemes i dibuixos no especificats: propis autors
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Pavellons_Conclusions

matriu

Patrimoni cultural: 
llegendes, memòria, experiències, personatges,  
gastronomia...

Patrimoni arquitectònic: 
murs, camins, fonts, basses, masies, 
construccions...

Activitats: 
agrícoles, ramaderes, educatives, lúdiques, 
comercials, residencials...

Traçats: 
llindes, tanques, regs, camins, rutes, 
infraestructures, fluxes ecològics...

Fauna: 
insectes, peixos, rèptils, mamífers, ocells, 
migracions, granja...

Hidrografia: 
torrents, rieres, canals, rius, llacunes, llacs, 
mar...

Clima i energia: 
orientació, assolellament, vents, aigües 
pluvials, sanejament...

Topografia: 
dunes, talussos, marges, bancals, plataformes, 
murs...

Flora: 
sotabosc, arbusts, arbres, cicles, monumentals, 
espècies singulars...

1_Exterior
Ed. oberts
Sis. passius
Plataformes

2_Forma
Geometria
Modulació
Flexibilitat
Horitzontalitat

3_Construcció
Tradició
Singulars
Industrialització

D_PAVELLONS

rellevància- +



accions de referència

D_1 Exterior
En e l  càmping,  e l s  edi f i c i s  han  d e  s eg uir 
l a  t ip ol og i a  d el  pav el l ó,  e l e me nts  qu e  e s 
re l ac i one n  amb l ’e xte r i or  i  l i  apor te n  v al or.

D_2 Forma
El  control  g eomè tr i c  e n  e l s  pav el l on s  é s  c l au 
pe r  a  p od e r  p l ante jar  s o lu c i on s  s ing ul ars  i 
innov ad ore s  amb un  ú s  e f i c i e nt  d el s  rec urs o s .

D_3 Construcció
En e l  càmping,  e l s  edi f i c i s  han  d e  re forçar 
l a  i d e nt itat  d el  l l oc ,  amb l ’ú s  d e  mate r i al s  i 
s i s te me s  con st r u c t iu s  propi s  d e  l a  t radi c i ó.



D_PAVELLONS

En el càmping, els edificis completen les funcions domèstiques que 
els allotjaments no poden suportar, amb caràcter comunitari. Són 
construccions que es caracteritzen per la seva capacitat d’obertura cap 
al medi natural, entorn del què es nodreixen, completen i caracteritzen. 
Aquestes condicions determinen la tipologia singular del pavelló, 
un conjunt de qualitats que poden establir un sistema i resoldre la 
implantació de l’assentament en el seu conjunt, sense defugir les 
preexistències ni les característiques concretes de cada lloc.

Són objectes efectius, senzills i singulars que s’infiltren en un context 
lúdic i compartit seguint els sistemes constructius propis de la tradició 
local. Plantegen propostes formals innovadores i suggeridores 
que resolen el contacte amb el terreny i l’adaptació dinàmica a les 
condicions climàtiques. Són mòduls oberts, en contacte amb l’exterior, 
que reforcen el valor primigeni del fet d’acampar, per a relacionar-se i 
gaudir de la natura. 

Per la seva composició singular i efectiva, tenen una gran capacitat 
d’atracció, sense necessitat de fer-se aparent, però sí d’acompanyar 
l’usuari en tot moment. Per tant, les seves qualitats potencien el caràcter 
públic de l’entorn i l’omplen d’activitats, tot definint espais d’apropament 
que constitueixen zones de relació social. En ser elements diàfans i 
clars, tenen una gran capacitat per actuar com a contenidors d’activitat 
i suportar diferents usos en el temps.



MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
ACCIONS ARQUITECTÒNIQUES EN ELS CÀMPINGS
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“En essència, acampar és un acte de fe i supervivència, una forma de 
reforçar un assentament humà modest, aïllat contra les cordes de la 
natura. [...] 
Despullat de tot, excepte de les comoditats més vitals, el campament està 
literal i figurativament obert als estímuls del seu entorn natural”

A short history of the Campsite.
Martin Hogue. Places Journal, 2011. 



Parcel·les
condi c i on s  mínime s  -  v ar i e tat  -  d e l imitac i ó  - 

pe r meabi l i tat

E_1

E_ARTEFACTES



Artefactes_Parcel·les

En el càmping, les parcel·les representen una petita porció 
de paisatge, un fragment de natura que l’usuari transforma 
en un lloc habitable. Quan no hi ha límits físics, es potencia 
l’ús compartit de l’espai exterior, les relacions i les 
ocupacions itinerants. Per tant, una parcel·la no ocupada 
té condició d‘espai lliure, i així es manté també una vegada 
l’usuari l’abandona. 

Les característiques de l’assentament en el seu conjunt 
varien de forma dinàmica, a mesura que ho fan les 
estances temporals dels seus habitants. Els veïns 
apareixen i desapareixen, el clima varia i les activitats de 
la vida de vacances també requereixen una privacitat, 
tranquil·litat o refugi diferents per cada moment: menjar, 
dormir, xerrar, jugar... Per tant, els usuaris han de tenir la 
capacitat suficient per poder adaptar les característiques 
de la seva parcel·la a mesura que el context canvia, donant 
lloc a situacions espontànies i efímeres.

Tenint en compte que les parcel·les constitueixen el centre 
de referència particular de cada habitant, des de l’inici 
fins el final de l’estada, aquestes han de reunir unes 
condicions mínimes d’horitzontalitat, ombra i connectivitat. 
D’aquesta manera, les adaptacions particulars dels usuaris 
podran ser reversibles i de poca entitat, d’acord amb 
la temporalitat de les seves estances. Tenint en compte 
que l’usuari és un agent actiu en la configuració de 
l’assentament, és positiu oferir diferents tipus de parcel·la, 
per a què cada un pugui escollir el seu lloc a partir de les 
seves inquietuds i de la capacitat per integrar l’artefacte a 
les pròpies necessitats.

Parcel·les E_1

lloc o edificació on es resideix de forma temporal o permanent.
conjunt d’accions i relacions que s’estableixen entre individus que resideixen en comunitat, compartint un indret o 
allotjament i seguint unes pautes acordades.

situat fora d’un cos o d’un recinte delimitats.
conjunt de condicions, físiques i sensorials, en què es desenvolupa la vida d’un individu o col·lectiu.
fet de situar-se en un lloc i utilitzar-lo per un interès particular, allotjar-s’hi, desenvolupar-hi activitats, relacionar-se 
amb altres individus, etc. 

acció de rebre impressions, identificar quelcom per mitjà dels sentits.
acció d’escollir les millors d’un conjunt de coses atenent criteris establerts.

Allotjament:
Convivència:

Exterior:
Hàbitat:
Ocupació:

Percepció:
Selecció:

Glossari





Artefactes_Parcel·les

•	Fomentar la vida a l’espai lliure exterior compartit.

•	Fragmentar les funcions domèstiques de l’habitar i les lúdiques 
de l’oci a través del recorregut.

•	Plantejar mínimes accions sobre el medi per facilitar l’adaptació 
temporal dels usuaris

•	Facilitar les condicions bàsiques de la parcel·la: plataforma 
horitzontal, confort, serveis...

•	Adaptar la topografia en pendent amb murs i bancals en 
continuïtat amb els traçats agrícoles. (EX1)

•	Potenciar la relació amb l’entorn natural amb l’ús de la pedra, la 
vegetació autòctona, els talussos...

•	Preveure la capacitat de refugi de les parcel·les, amb protecció 
davant inclemències del clima: pluja, neu, vent, sol...

•	Generar ombra i privacitat amb arbres, arbustives, tendals... (EX2)

•	Enllaçar la vegetació existent amb nova vegetació autòctona, 
seguint els cicles propis del medi.

•	Reforçar el vincle amb el lloc utilitzant elements identitaris: murs, 
sistemes locals, senyalística, vegetació...

•	En èpoques d’inactivitat, buidar l’assentament d’allotjaments per 
permetre la regeneració de les parcel·les. (EX3)

•	Potenciar l’ús de serveis amb sistemes autònoms: dipòsits, vàters 
secs, plaques solars...

•	Introduir subministraments a les parcel·les, seguint traçats i 
sistemes eficients: aigua freda, electricitat, wifi... 

Condicions mínimes
HORITZONTALITAT -  C ON F ORT -  OMBR A  -  VI NCL E -  SERVEIS

E_1.1



Els murs de pedra faciliten 
l’adaptació topogràfica i la 

formació de plataformes 
horitzontals integrades al lloc.

Els boscos generen una ombra 
homogènia i uns traçats de 

parcel·les irregulars entre la 
posició aleatòria dels troncs.

El buidat de parcel·les a l’hivern 
facilita la regeneració de la 

vegetació i fomenta el caràcter 
reversible de l’assentament, 

minimitzant la permanència. 

La vegetació, amb els arbres i 
els arbusts, proporciona ombra, 
privacitat entre diferents usuaris i 
protecció des de fora el recinte.

L’adaptació de la topografia a 
diferents nivells assegura la 
privacitat i les vistes llunyanes 
cap els elements singulars.

ES2

ES1

EX 1

EX 2

EX 3

Condicions mínimes
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•	Reconèixer els diferents nivells de privacitat: camí, parcel·la, 
tenda, caravana, interior...

•	Fomentar la relació pública entre els nivells de vial i parcel·la.

•	Facilitar l’adaptació d’un gradient de privacitat propi per part dels 
usuaris, amb elements de caràcter temporal. (EX5)

•	Generar parcel·les a diferents nivells, amb privacitat i visuals 
llunyanes, mitjançant l’adaptació topogràfica.

•	Utilitzar la vegetació per generar ombra, benestar i confort.

•	Utilitzar els arbres per generar un àmbit simbòlic entre els troncs.

•	Utilitzar els arbustos per reforçar la privacitat i la separació.

•	Mantenir la continuïtat entre les parcel·les i els vials, amb 
paviments difosos on predomini la coberta vegetal.

•	Potenciar l’ordenació de les parcel·les sense delimitacions 
formals, per evitar la fragmentació dels àmbits lliures d’ocupació. 

•	Reconèixer una parcel·la no ocupada com a part del sistema 
d’espais lliures compartits. (EX6)

La parcel·la és el centre de referència de l’usuari dins del recinte. 
L’hàbitat itinerant implica mantenir dins l’allotjament una part de 
la llar personal de cada usuari, els rituals i les rutines diàries. 
Cada usuari té una percepció diferent de l’assentament segons 
la posició de la pròpia parcel·la.

•	Facilitar el desenvolupament de la individualitat de cada usuari 
en el context d’un assentament compartit i en comunitat.

•	Reforçar el sentiment de pertinença al lloc des de la pròpia 
parcel·la: ordre superior, relació amb la vialitat, fites...

•	Fomentar l’elecció de la parcel·la per part del propi usuari.

•	Oferir diferents tipus de parcel·la segons la ubicació, l’aparença, 
l’orientació, les visuals, les vores, els edificis, el vehicle...

•	Evitar parcel·les idèntiques per potenciar la percepció particular 
de les seves qualitats. 

•	Definir les dimensions de les parcel·les i dels subministraments 
segons el tipus d’allotjaments a instal·lar-hi. (EX4)

Varietat

Delimitació

DIMENSIONS -  ALLOTJAM ENT S -  QUA LI TAT -  VEG ETACIÓ

G R A DI E N T  -  I DE N T I F I C AC I Ó  -  p ú B L I C  -  pR I VAT  -  L L I N DE S

E_1.2

E_1.3



ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Les diferents tipologies de 
parcel·la estableixen el tipus 

d’ocupació dels usuaris, segons les 
dimensions, qualitats, orientació, 

serveis, accés...

Els filtres entre la vialitat i 
l’interior de l’allotjament es 

resolen particularment des de 
l’experiència de cada usuari, 

segons les seves necessitats i els 
elements que tingui disponibles.

Les parcel·les sense divisions 
entre elles potencien el sentiment 
de formar part d’un espai natural 

exterior i compartit, on les 
activitats ocorren lliurement.

El gradient de privacitat ha de 
permetre el desenvolupament 
d’activitats molt diferents en cada 
un dels nivells d’apropament: vial, 
vora, parcel·la, allotjament...

La parcel·la esdevé el punt base 
de l’experiència de l’usuari en 
relació amb l’assentament, tot 
recorregut té com a inici i final 
l’allotjament propi.

Varietat - Delimitació
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Crèdits i bibliografia

Portada: Web de càmping Laguna
Glossari: Termcat. Centre de terminologia de la llengua catalana
EX1: Web de càmping Cala Gogó
EX2: Dossier promocional de càmping Las Naciones (Tres Estrellas)
EX3: propis autors
EX4: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona
EX5: Agrupament antics campistes de càmping Cala Gogó – El Prat
EX6: Web de càmping Laguna
Esquemes i dibuixos no especificats: propis autors



Itinerants

s i tu ac i ó  -  rotac i ó  -  ad aptac i ó
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Artefactes_Itinerants

Els usuaris transporten els seus allotjaments temporals i els 
situen sobre els llocs habitats, afavorint les experiències 
compartides. Així, el càmping canvia constantment sobre 
el medi, amb una forma que varia segons les ocupacions 
itinerants dels usuaris. Els artefactes transportables, pel fet 
de reunir unes mínimes condicions de confort, potencien 
l’adaptació creativa, amb solucions efímeres i de poca 
petjada. A més, constitueixen el refugi íntim dels usuaris i el 
nexe dels rituals quotidians, propis del fet d’habitar.

Un cop seleccionada la parcel·la, l’usuari hi situa l’artefacte 
per adaptar-hi el seu hàbitat lúdic, sense alterar-ne 
els valors naturals, sense petjada. Cada un, de forma 
particular, organitza el seu entorn amb elements senzills i 
solucions eficaces que evolucionen amb l’experiència. La 
distribució del vehicle i de l’allotjament defineix un espai 
a refugi de la resta. Les lones, cordes i tendals s’uneixen 
a l’allotjament i queden suportats per la topografia o la 
vegetació, elements propis del lloc. El grau d’adaptació 
depèn de les característiques de cada allotjament.

La tenda és l’artefacte original: mòbil, plegable, lleugera i 
amb capacitat per a vincular-se al context. Amb el temps, 
les furgonetes, caravanes i autocaravanes han millorat les 
condicions de confort de les tendes, però en detriment de 
la permeabilitat entre l’interior i l’exterior. Amb tot, també 
se li poden incorporar annexes de lona que actuen com 
a espais intermedis i suavitzen la relació amb l’entorn. 
Aquests allotjaments són itinerants, propietat dels usuaris 
i desapareixen del lloc quan l’ocupació finalitza, retornant 
la parcel·la al seu estat original, facilitant la regeneració del 
medi natural.

Itinerants E_2

construcció menor o part accessòria d’un artefacte o edifici principal, sovint formant un cos únic amb aquest i 
seguint la seva temporalitat.

vehicle automòbil motoritzat, concebut i condicionat per a ser utilitzat d’habitatge, equipat per a dormir-hi i amb 
instal·lacions de cuina.

remolc concebut i condicionat per a ser utilitzat d’habitatge, equipat per a dormir-hi i amb instal·lacions de cuina.
sensació de benestar que percep un individu en un indret, relatiu a la temperatura, humitat, soroll i altres variables.
en relació al turisme, vehicle automòbil petit, totalment cobert, amb porta a la part posterior i al lateral, concebut i 
condicionat per a ser utilitzat com a habitatge mínim i itinerant.

element que no té una ubicació permanent i estable, amb capacitat per a ser desplaçat d’un lloc a un altre.
construcció desmuntable i transportable que s’utilitza com a habitacle provisional, formada per una coberta de tela 
sostinguda per una estructura lleugera recolzada a terra i fixada amb cordes.

Annex: 

Autocaravana:

Caravana:
Confort:
Furgoneta:

Itinerant:
Tenda:

Glossari





Artefactes_Itinerants

Els artefactes itinerants són compactes i amb funcions limitades. 
Com més temporal i mínim és l’artefacte, els usuaris tenen més 
necessitat d’espais exteriors compartits.

•	Fomentar els allotjaments de caràcter temporal.

•	Completar les funcions domèstiques amb equipaments comuns. 

•	Situar les parcel·les itinerants en àmbits accessibles als 
pavellons sanitaris. (EX1)

•	Potenciar les relacions de veïnat entre les parcel·les que 
comparteixen serveis comuns.

•	Relacionar les parcel·les itinerants amb els espais lliures lúdics.

•	Enllaçar les parcel·les itinerants amb els àmbits equipats i 
d’activitat compartida.

•	Facilitar l’accessibilitat amb vehicle per a transportar els 
artefactes. (EX2)

•	Generar senders i camins de vianants o bicicletes per relacionar 
de forma lleugera les parcel·les amb la resta de l’assentament. 

Els artefactes transportables s’adapten a l’usuari: tendes, 
furgonetes, caravanes... Els usuaris son propietaris dels 
allotjaments. Els artefactes es desplacen amb els usuaris.

•	Fomentar la rotació: l’ocupació finalitza al mateix temps que 
l’estada dels usuaris. 

•	Facilitar l’adaptació flexible i reversible.

•	Reconèixer una forma urbana resultant dinàmica i variable 
segons les ocupacions veïnes. 

•	Potenciar la regeneració de les parcel·les amb el buidat 
d’artefactes en èpoques d’inactivitat.

•	Distribuir les ocupacions amb alternança: sistema de guaret.

•	Gestionar la rotació de les parcel·les de forma eficient, preveient 
la durada de les diferents estances i la seva simultaneïtat.

•	Minimitzar les ocupacions distribuïdes en extensió i concentrar 
els artefactes per sectors, segons la demanda. (EX3)

•	En temps de baixa activitat, alliberar àmbits exteriors compartits.

Situació

Rotació

EQUIpAMENT S -  AC CESSIBI L I TAT  -  VEÏ NAT S -  N ODES

BUIDAT -  TEM pOR ALITAT -  SAT I SFAC CIÓ -  R ET OR N

E_2.1

E_2.2



ES2

ES1

EX 1

EX 2

EX 3

Els pavellons sanitaris completen 
els usos bàsics dels artefactes i la 

seva situació ha de ser propera, 
accessible i equilibrada.

Els vehicles permeten transportar 
els artefactes i poden completar 

l’adaptació de l’usuari a la 
parcel·la, per tant, en alguns 
àmbits allunyats  del recinte 

convé facilitar-ne l’accés.

Si es concentren les parcel·les 
ocupades, la resta de 

l’assentament esdevé espai lliure 
compartit i el caràcter d’entorn 

natural augmenta.

La distribució de les parcel·les 
origina una vialitat lleugera que 
es forma a partir de dreceres i 
comunica a escala domèstica els 
espais d’ús més intensiu.

Els pavellons sanitaris aglutinen 
diferents agrupacions de 
parcel·les que els usen de forma 
recurrent i esdevenen veïnats.

Situació - Rotació
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•	Permetre una adaptació particular dels usuaris, adequada a les 
pròpies necessitats i amb elements propis: vehicle, allotjament, 
annexos, mobiliari... 

•	Donar continuïtat als rituals propis dels usuaris, transportats en 
els artefactes: rutines familiars, horaris...

•	Facilitar graus d’adaptació diferents segons la temporalitat i la 
tipologia dels artefactes. (EX4)

•	Protegir de les inclemències mitjançant la superposició de filtres. 

•	Identificar les condicions variables de l’entorn: veïns, animals, 
transports, clima...

•	Potenciar l’ús d’elements flexibles per donar solució a les 
condicions dinàmiques de l’entorn.

•	Facilitar la disposició de sistemes mòbils i desmuntables: 
pèrgoles, lones, cordes, mobiliari plegable...

•	Reforçar l’ús d’elements lleugers fixats a la natura: arbres, lones, 
cables, mobiliari suspès...

•	Restringir l’ús d’elements formals i estables per assegurar la 
reversibilitat de les ocupacions. (EX5)

•	Fomentar l’experiència personal compartida: còpia de solucions, 
espontaneïtat, accions col·laboratives...

•	Crear dispositius de fabricació pròpia: recollida d’aigua de pluja, 
evaporadors, cuines portàtils...

•	Desconfiar dels artefactes hermètics per a l’obtenció de confort i 
afegir nous filtres: dobles tendals sobre les caravanes, paviments 
elevats desmuntables, tendes i annexos... (EX6)

•	Distribuir l’interior de les parcel·les amb un àmbit privat i vinculat 
a l’artefacte i un àmbit més públic relacionat amb el vial.

Adaptació
FLEXIBILITAT -  ANNEX -  VEH ICL E -  DI SpOSI TI U -  MOBI L IARI

E_2.3



L’aportació d’elements estables, 
com les pèrgoles o les fites, 

facilita l’adaptació dels usuaris 
amb filtres desmuntables i de 

caràcter més temporal.

Les parcel·les amb allotjaments 
temporals tenen una gran 

capacitat de preservar la identitat 
del lloc, amb ocupacions 

reversibles i sense petjada.

La combinació d’artefactes, 
annexes, vehicles i l’apropament 
a altres usuaris amb ocupacions 
similars facilita la privacitat i el 

sentiment de protecció.

La disposició de l’allotjament, 
el vehicle i d’altres elements 
plegables condiciona la relació 
dels usuaris amb l’espai públic 
compartit, variant amb el context.

Els elements naturals del lloc, 
com els arbres o la topografia, 
poden ser utilitzats pels usuaris 
per a fixar temporalment els 
elements lleugers que permeten 
la seva adaptació.

ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Adaptació
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Crèdits i bibliografia

Portada: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona
Glossari: Termcat. Centre de terminologia de la llengua catalana
EX1: Associació de Càmpings de Girona
EX2: Foto Raymond, Arxiu Històric de Tarragona
EX3: propis autors
EX4: propis autors
EX5: Agrupament antics campistes de càmping La Ballena Alegre
EX6: Lídia Cortada Bosch, Arxiu Històric de Llançà
Esquemes i dibuixos no especificats: propis autors
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En els darrers temps, molts dels artefactes ja no es 
desplacen amb els viatgers, ni es mouen amb facilitat, 
sinó que queden instal·lats de forma permanent. Les 
tendes estabilitzades, els mobile-homes o els bungalows 
solen distribuir-se en condominis estables que conformen 
agrupacions amb diferents graus de pertinença, 
transformant les condicions de l’entorn públic compartit. 
Per aquest motiu, les densitats i la disposició sobre el 
lloc han d’afavorir l’ús de l’espai exterior, considerant les 
visuals, els fronts discontinus i la variació d’elements. 

En ser propietat de l’assentament, els usuaris generen un 
vincle amb el lloc diferent dels allotjaments itinerants. Cada 
nou artefacte millora les condicions de confort, però també 
es tornen cada vegada més hermètics i amb uns límits 
formals més definits. Aquest fet minimitza les adaptacions 
dels usuaris que, sense transicions ni espais intermedis, 
veuen limitada la seva privacitat. Com a elements 
autònoms, les funcions domèstiques queden resoltes en 
els propis allotjaments, disminuint l’ús dels pavellons i les 
interaccions socials que fomenten els recorreguts. 

Aquests allotjaments permeten un hàbitat lúdic a la natura 
amb percepcions diferents de l’ocorregut fins ara i, per 
tant, cal redefinir-ne les condicions. Són elements que 
poden resoldre els sectors allunyats o amb forta pendent 
dins l’assentament, on la instal·lació de serveis comuns 
es veu limitada. També faciliten la integració en aquells 
entorns de caràcter més urbà, transformant la percepció 
de les tanques perimetrals. A més, poden desenvolupar 
nous models turístics que destaquin les qualitats pròpies 
de cada indret i fomentin el seu descobriment, amb una 
tematització orientada des de la tradició local.

Permanents E_3

dit d’un element o construcció que es troba separat de la resta, físicament o simbòlica.
casa petita, generalment d’una sola planta, que s’utilitza com a allotjament de vacances en recintes turístics.
dit d’un element o construcció que roman a lloc, sense desplaçar-se i produint una ocupació de llarga durada.
model d’allotjament turístic que ofereix el contacte amb la natura i les qualitats de l’acampad, però amb habitacles 
estables i de gran confort.

habitatge construït sobre un xassís, que s’estaciona en un terreny autoritzat i s’utilitza com allotjament de vacances 
en recintes turístics.

successió periòdica, segons un ordre determinat, que produeixen els usuaris itinerants d’un assentament turístic.
procés pel qual es produeix una alteració de la identitat d’un element o indret, adquirint les qualitats pròpies d’altres 
situacions.

Aïllat:
Bungalou:
Estàtic:
Glàmping:

Mobile-home:

Rotació:
Tematització:

Glossari
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Els usuaris s’adapten als artefactes permanents: glamping, 
mobile-homes, bungalous... L’assentament és propietari dels 
allotjaments, no els usuaris. Els usuaris roten dins l’allotjament, 
amb estades curtes.

•	Fomentar distribucions respectuoses amb el medi, tenint en 
compte que quan l’estada finalitza, l’ocupació de la parcel·la es 
manté amb l’artefacte instal·lat.

•	Potenciar la regeneració de les parcel·les amb el buidat 
d’artefactes en èpoques de baixa activitat.

•	Distribuir els artefactes de forma alternativa entre temporades, 
establint un sistema de guaret.

•	Gestionar la rotació de les estades de forma eficient, concentrant 
les ocupacions per millorar l’eficiència dels subministraments.

•	Oferir modalitats d’estada variades i amb paquets d’activitats.

•	Reconèixer una forma urbana estable però adequada al lloc, 
capaç d’assumir la variabilitat de les ocupacions veïnes i les 
seves activitats a l’aire lliure. (EX3)

Els artefactes permanents resolen les funcions domèstiques dels 
usuaris de forma autònoma. Es mantenen en la seva posició 
de forma estable. Els espais privatitzats redueixen la necessitat 
d’àmbits exteriors compartits.

•	Assimilar la seva integració visual amb altres tipologies estables 
fora del recinte, mitjançant la situació propera al perímetre: 
urbanitzacions, edificis, murs... (EX1)

•	Situar els allotjaments en sectors amb caràcter propi vinculat a la 
identitat del lloc: artefactes singulars, turisme actiu...

•	Potenciar les relacions de veïnat entre les parcel·les que 
comparteixen espais lliures comuns: condominis, agrupacions, 
aparcaments... (EX2)

•	Resoldre els sectors allunyats de l’assentament, o amb manca de 
serveis, mitjançant la distribució d’artefactes permanents. 

•	Facilitar l’accessibilitat amb vehicle pel tipus d’estada en rotació.

•	Generar senders i camins de vianants o bicicletes per relacionar 
de forma lleugera els artefactes amb la resta de l’assentament.

Situació

Rotació

pERÍMETRE -  AÏLL AT S -  VIA L I TAT -  T EMÀT ICS

USUARIS  -  ESTABILITAT -  C ON ST RUC CIÓ -  ACTI VI TAT S

E_3.1

E_3.2
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ES1

EX 1

EX 2

EX 3

La distribució graonada a 
diferents nivells facilita la 

integració, les visuals llunyanes i 
la percepció d’espaialitat.

L’agrupació d’artefactes pot 
configurar àmbits d’ús compartit 

amb un grau de privacitat més 
domèstic que els espais públics.

L’evolució dels estàndards 
de confort introdueix noves 
necessitats als allotjaments, 

però la seva implantació ha de 
mantenir la voluntat de preservar 

la identitat del lloc. 

La distribució d’artefactes 
permanents amb tipologies 
diferents configura un aspecte de 
poblat itinerant i evita la repetició 
seriada d’objectes aliens a la 
naturalesa del lloc.

Els allotjaments permanents, 
més complets que els itinerants, 
poden situar-se en sectors 
allunyats dels serveis comuns.

Situació - Rotació
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Adaptació
CLIMA -  TENDÈNCIES -  DI NA MI SME -  O CU pACION S

E_3.3

•	Resoldre el màxim de necessitats quotidianes dels usuaris: 
higiene, cocció, confort...

•	En recollir una part de l’hàbitat domèstic, donar continuïtat als 
rituals propis dels usuaris: rutines familiars, horaris...

•	Facilitar l’adaptació particular dels usuaris segons les pròpies 
necessitats de confort, protegint de les inclemències i de les 
condicions canviants de l’entorn.

•	Reconèixer graus d’adaptació diferents depenent de la tipologia 
dels artefactes, més o menys estables.

•	Potenciar l’ús d’elements flexibles per minimitzar el caràcter 
formal dels artefactes: mobiliari plegable, lones, cordes... (EX4)

•	Restringir l’ús d’elements formals i estables, pel caràcter rotatori 
de les ocupacions de curta durada.

•	Seguir criteris arquitectònics de la tipologia de pavelló en el 
contacte amb el terreny, la relació amb l’entorn i els sistemes 
constructius. (EX5)

•	Limitar el consum energètic dissenyant artefactes permanents 
amb sistemes passius propis de la tradició local.

•	Fomentar els espais intermedis per assolir el confort interior i per 
pacificar la relació amb el context proper.

•	Utilitzar la ventilació creuada amb obertures oposades, patis...

•	Generar ombra amb porxos i proteccions solars flexibles.

•	Relacionar els artefactes amb la vegetació existent: arbustives, 
caducifòlies, enfiladisses... (EX6)

•	Permetre distribucions interiors amb elements propis dels 
usuaris: vehicle, annexos, elements convertibles i/o plegables...

•	Considerar els espais de vora entre artefactes per respectar les 
visuals llunyanes.



El mobiliari plegable i els filtres 
desmuntables faciliten l’adaptació 

a un allotjament desconegut i 
ocupat temporalment.

La implantació dels artefactes 
permanents ha de seguir les 

qualitats dels pavellons sobre 
el contacte amb l’exterior, 

l’adaptació a les inclemències i les 
tipologies constructives.

Els elements naturals singulars, 
els espais de vora i la vegetació 

autòctona variada faciliten la 
integració visual dels artefactes 

estables en el lloc.

La implantació dels artefactes 
al lloc ha de permetre solucions 
de sostenibilitat passiva, com 
la protecció al sol i al vent, el 
contacte lleuger amb el terreny i 
la recollida d’aigua pluvial.

Els artefactes permanents poden 
completar-se amb elements 
desmuntables per a facilitar 
l’adaptació dels usuaris a l’entorn.

ES4

ES3

EX 4

EX 5

EX 6

Adaptació
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Crèdits i bibliografia

Portada: Associació de Càmpings de Girona
Glossari: Termcat. Centre de terminologia de la llengua catalana
EX1: Google Maps
EX2: Google Maps
EX3: Associació de Càmpings de Girona
EX4: Web de càmping Tamarit Beach Resort
EX5: Web de càmping Las Dunas
EX6: propis autors 
Esquemes i dibuixos no especificats: propis autors
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matriu

Patrimoni cultural: 
llegendes, memòria, experiències, personatges,  
gastronomia...

Patrimoni arquitectònic: 
murs, camins, fonts, basses, masies, 
construccions...

Activitats: 
agrícoles, ramaderes, educatives, lúdiques, 
comercials, residencials...

Traçats: 
llindes, tanques, regs, camins, rutes, 
infraestructures, fluxes ecològics...

Fauna: 
insectes, peixos, rèptils, mamífers, ocells, 
migracions, granja...

Hidrografia: 
torrents, rieres, canals, rius, llacunes, llacs, 
mar...

Clima i energia: 
orientació, assolellament, vents, aigües 
pluvials, sanejament...

Topografia: 
dunes, talussos, marges, bancals, plataformes, 
murs...

Flora: 
sotabosc, arbusts, arbres, cicles, monumentals, 
espècies singulars...

1_Parcel·les
Condicions
Varietat
Delimitació
Permeabilitat

2_Itinerants
Situació
Rotació
Adaptació

3_Permanents
Situació
Rotació
Adaptació
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rellevància- +



accions de referència

E_1 Parcel·les
En e l  càmping,  l e s  parce l · l e s  i  l e s  ag r upac i on s 
han d e  re unir  l e s  condi c i on s  ad equ ad e s  pe r  a 
gau dir  d e  l ’ hàbitat  lú di c  a  l a  natura.

E_2 Itinerants
S’ han d e  fac i l i tar  i  pote nc i ar  l e s  oc upac i on s 
amb al l ot jame nts  t ran spor tabl e s  pe l  s e u  caràc te r 
te mporal  i  re spec tu ó s  amb e l  medi .

E_3 Permanents
El s  al l ot jame nts  e s tabl e s  romane n al  l l oc  i  han 
d e  s e r  projec tats  s eg uint  e l s  c r i te r i s  propi s  d e  l a 
t ipol og i a  p av el l ó.
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La vida de vacances, en un context despreocupat, permet explorar 
un hàbitat sense restriccions i vinculat a la natura, a l’espai exterior. 
Pel què fa a les formes d’habitar, els contextos dinàmics i lúdics són 
més permissius que aquells estables i rutinaris. I per tant, poden 
desenvolupar-se en allotjaments amb unes condicions menys 
exigents, on el confort i les necessitats bàsiques són resoltes des del 
conjunt de l’assentament.

La llar no és un únic espai, sinó que es reparteix al llarg del territori 
i es dilueix entre camins, places i edificis oberts a la natura. Cada 
acció de l’habitar pot desenvolupar-se en un lloc diferent, a través del 
recorregut. Així, la frontera entre interior i exterior es dilata, els límits 
s’esborren, les propietats desapareixen i les relacions socials recullen 
tot allò que ocorre entre els àmbits públic i privat, en estret lligam 
també amb el nivell més íntim: la parcel·la. L’allotjament, doncs, ha 
de garantir el refugi dels usuaris, dels seus hàbits i rituals quotidians. 

El fet de compartir un espai comú i explorar noves vies de convivència 
també reforça el sentiment de pertànyer a un col·lectiu i a un entorn 
segur i protegit. L’intercanvi d’experiències personals genera lligams 
més forts, tant entre les persones com amb el lloc. Aquest intercanvi 
compartit potencia els records i dona continuïtat a la identitat del 
lloc, transformant l’assentament en un organisme viu i inclusiu que té 
capacitat per adaptar-se i evolucionar amb el temps.



Xavier Martín
Anna Martínez 

Grup IAM_IAR, Escola d’Arquitectura La Salle-URL
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