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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya -
Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3
del  Reglament  Orgànic  Municipal,  i  perquè  sigui  substanciat  durant  el  proper  Ple  municipal
ordinari, en base als següents

Antecedents

La  creació  d’instal•lacions  és  la  demanda  més insistent  del  col•lectiu  d'autocaravanistes  i,  en
ocasions,  la  falta  d’una  àrea  de  servei  determina  que  aquest  tipus  de  turisme  no  arribi  als
municipis  o  llocs  que  manquen  d'ell.  En  la  majoria  de  països  europeus  aquestes  àrees  són
nombroses i es troben en punts estratègics, en llocs on conflueixen monuments i zones d’interès
turístic.  Una àrea de servei per a autocaravanes és una infraestructura bàsica que pot aportar
múltiples avantatges. Permet a les administracions públiques complir amb la seva obligació legal
de preservar el medi ambient i ordenar el trànsit. És una oportunitat per als municipis, afegeixen un
nou servei i milloren notablement la seva imatge. Promou el desenvolupament del comerç i de
l’hostaleria local.

La inauguració d’una nova àrea és motiu de ressenyes en totes les revistes especialitzades i guies
del  país  donant  publicitat  gratuïta  a  la  localitat  atorgant-li  valor  afegit  al  fomentar  el  turisme
ecològic i de qualitat.

Els autocaravanistes ajuden a potenciar el desenvolupament econòmic, social i cultural, i donada
la facilitat amb la qual es mouen, són especialment interessants per a municipis amb escasses
infraestructures turístiques. És un turisme totalment sostenible. Les autocaravanes són itinerants
enfront  de  les  construccions arquitectòniques  que  romanen.  L'autocaravanista  és  un agent  de
màrqueting territorial amb una eficàcia única, amb les seves fotos immortalitza i difon el patrimoni
cultural  d’allà  per  on  passa,  que  després  comparteix  a  través  de  les  seves  xarxes  socials
d'Internet.  L'autocaravanista és un turista que opera tots els mesos de l’any.  Autocaravanistes
europeus  viatgen  al  sud  d'Europa  per  a  passar  els  mesos  d’hivern,  fugint  de  les  condicions
climatològiques del seu país.

Una àrea és, bàsicament, un lloc on les autocaravanes poden buidar els seus dipòsits d’aigües
grises i negres i omplir el dipòsit d’aigua, a més de possibilitar la pernocta per un temps limitat.
La creació d’aquestes àrees pot suposar una mínima inversió,  en cas d’habilitar  una part  d’un
aparcament existent o fins i tot disposar de serveis més complexos com lavabos, parcs, zones de
picnic, etc. 

Aquests punts són un bon lloc per a promoure itineraris i llocs d’interès turístic mitjançant panells
informatius  que,  a més, poden utilitzar-se com suport  publicitari  del  comerç  i  l’hostaleria  local.
Poden  ser  gratuïtes  o  de  pagament  i  han de disposar  d’unes  mínimes  condicions  de  facilitat
d’accés,  senyalització,  seguretat  i  proximitat  a  les  xarxes  de  subministrament  d’aigua  i
clavegueram.

Al nostre  país disposem actualment de dinou àrees, nosaltres podem ser la que faci vint.
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Per tot això, el grup sotasignant formula el següent

Prec:

Instem a l’equip de govern que traslladi aquesta proposta als seus tècnics i que en menys de tres
mesos facin l’informe d’adequació, amb un projecte provisional, per tal de tenir-ho enllestit abans
de l’estiu de 2015. Considerem que el lloc més adequat podría ser al sector Barnasud a la zona de
la gasolinera clausurada.

Gavà, 26 d’octubre de 2014

Signat: Andreu Pérez i Lorite
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG 

A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ


