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Descripció del projecte 
  
Situació.- Carretera (BV-4656) de Borredà a Sant Jaume de Frontanyà Km.1,5 municipi de Borredà 

(Berguedà) (plànol/fotografia 01).  
Promotor.- Frontanyà Rural S.L. NIF. B 63807515 domiciliada a Borredà (08619) Ctra. de Borredà a 

Sant Jaume de Frontanyà Km. 1,5, representada per Jordi Clotet de Frutos DNI 39186186 
domiciliat al carrer Quinta Avenida número 16 de Canovelles (08420).  

Objecte.- Ús per a Càmping de la masia Campalans en la zona catalogada com a rústega en les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Borredà aprovades per la CTUB en data 18/09/2002 i publicades al 
DOGC 3589 en data 7/04/2003 (plànol 01).  

Antecedents.- Masia Campalans amb dades històriques i continuades des de fa 500 anys. Remodelació i 
ampliacions importants al segle XVII i a mitjans del segle XVIII, es converteix en masoveria als 
inicis del segle XIX, obres i reducció volumètrica de la masia a mitjans del segle XX amb continuïtat 
de deu anys com a explotació rural que deixa de funcionar per manca de masovers. Des de 1974 
es destina a Casa de Colònies amb remodelacions importants a partir del Decret 269/1985 de la 
Generalitat de Catalunya, on resta al Llibre de Registres de Cases de Colònies i Albergs de Joventut 
amb el número 179, foli 179 i autorització de funcionament per una capacitat de 80 places. En data 
11 d’abril de 1991 es concedeix l’autorització d’obertura del Càmping-Masia Campalans per part del 
Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya amb una superfície de 
100 hectàrees (tota la finca) i 20 unitats d’acampada.  
En data 10 de desembre de 2003 i a instàncies de Servei Turístic Campalans S.L., la Direcció 
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya autoritza el Càmping Campalans de Borredà 
d’acord amb les característiques següents: Grup: Públic, 3ª Categoria i 102 unitats d’acampada 
(plànol 02). En data 23 de juny de 2005 s’aprova inicialment el Pla Especial d’Ordenació del 
Càmping Campalans pel Ple de l’ Excel·lentíssim Ajuntament de Borredà. En data 1 de desembre de 
2005 s’emet Informe Favorable del Pla Especial d’Ordenació del Càmping Campalans per l’ Agència 
Catalana de l’Aigua. En data 14 de març de 2006 s’emet Informe Favorable del Pla Especial 
d’Ordenació del Càmping Campalans pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.  

Zonificació.- La delimitació del Pla Especial de la masia/càmping Campalans correspon en la zona 6 
catalogada com sòl rústec en l’entorn de la masia Campalans en les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Borredà (plànols 01 i 02) amb una superfície de 7,11 hectàrees.  
Actualment el Càmping Campalans ocupa la part central d’aquesta delimitació amb espai reservat 
per els nous serveis del càmping (plànol 02) i es preveu l’ampliació en un nou sector d’unitats 
d’acampada per damunt la masia i altre per sota les unitats d’acampada existents amb millora 
d’instal·lacions i autorització per càmping de 1ª Categoria (plànols 03 i 04).  

Marc legal.- L’objecte d’aquest Pla Especial és acomplir la Llei Urbanística de Catalunya – Llei 2/2002 del 
14 de març i modificació llei 10/2004 de 24 de desembre – particularment en les previsions del 
article 9 i determinacions del article 47.6.e., com es palès en l’article 160.3 de les Normes 
Subsidiàries del Planejament Urbanístic de Borredà aprovades en data 18/09/2002, DOGC 3589 de 
07/04/2003.  

Memòria justificativa.- Aquest Pla Especial es fonamenta en l’existència, ampliació i millora del Càmping 
Campalans, establiment obert al públic, que passarà de categoria “tercera*” a categoria 
“primera***” en un bell paratge sense incidència d’afectació en cap nucli urbà ni en cap nucli de 
comunicacions.  

Memòria justificativa de Medi Ambient.-  
L’activitat de càmping, catalogada en l’annex II al règim de llicència i control ambiental segons la 
Llei 3/1998 de 27 de febrer, és la primera interessada en respectar les condicions de qualitat del 
medi ambient potencialment afectat.  
Es disposarà d’un dipòsit d’aigua potable de subministrament municipal amb cabdal molt superior 
al previst en la normativa a fi de fer front a qualsevol emergència.  
La font d’energia elèctrica és doble mitjançant la companyia elèctrica i grup electrogen propi amb el 
que és garanteix el subministrament i bon funcionament de les instal·lacions. Es previst la 
instal·lació de plaques solars per l’escalfament de l’aigua de la piscina climatitzada i s’està 
estudiant la possibilitat del sistema per l’estalvi d’energia en l’aigua calenta sanitària. Cal remarcar 
que l’activitat de càmping, concentrada als caps de setmana i vacances contràriament a la 
industria, ajuda a compensar el subministrament energètic de la xarxa de servei públic.  
Existeix recollida selectiva de residus, ara de 3 cops per setmana, per part de la companyia 
municipal de Borredà. Actualment el càmping Campalans disposa de xarxa de sanejament i fosa 
sèptica que es buida periòdicament, la xarxa es renovarà, s’ampliarà i el buidat es farà en estació 
depuradora de nova construcció.  
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Si be la massa forestal no ha deixat d’augmentar en els últims anys com a conseqüència de la 
regressió agrícola i ramadera, es previst la plantació d’arbres d’ombra i de fulla caduca en les 
unitats d’acampada de nova creació com ja existeixen en les unitats d’acampada existents. S’ha 
iniciat la neteja d’esbarzers i sota bosc en l’entorn del càmping.  
La vegetació predominant de la zona és el bosc de pi barrejat amb alguns exemplars de roure. En 
el cas de que les obres afectin a un roure, caldrà preservar-lo i replantar-lo en aquells espais on 
sigui viable la seva supervivència.  
Per tal de no afectar a la vegetació durant la realització de les obres caldrà crear espais per 
l’acumulació de terres. Alhora, caldrà evitar la contaminació de les aigües de la riera Margansol 
degut al moviment de terres.  
Amb l’acord i participació de l’Ajuntament de Borredà és previst la neteja i arrengament dels 
camins existents, camí ral i les fonts tradicionals, actualment abandonades dins el terme: font del 
sofre, del ferro, dels enamorats, del roure i de les mosqueres.  
En quan a la prevenció d’incendis s’han relacionat les instal·lacions existents i les projectades 
(grafiades al plànol 05 ), i en quan als possibles accidents de persones i de protecció de la salut el 
càmping disposarà de farmaciola de primers auxilis, sala de cures i primers auxilis amb servei 
d’assistència mèdica amb visita assegurada (articles 24.6 i 24.23 de Ordre 7308-86).  

 

 
 
 
 
Adreces d'interès 
 
http://campalans.net 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
CAMPING CAMPALANS 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
FRONTANYÀ RURAL, SL 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres 

Tipus de procediment 

 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 

Composició del jurat 
 
Nacional 
Internacional 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Nacional 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi 
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) 

Data de resolució del concurs 
 
24/01/2008 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Canvi d'us de masia Campalans a càmping 1a categoria 
 

Autor/Autors UPC 
 
Estudi Badia-Puig (representant; Ramon Puig) 
 

Altres autors 
 
Janina Puig, Ramon Badia 
 

 


