AJUNTAMENT D’ALCOVER

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
Ordenança Reguladora de l’estacionament d’autocaravanes i de l’ús de l’àrea habilitada

Exposició de motius:
L’autocaravanisme és una modalitat de desplaçament i de turisme que s’està estenent i cada vegada hi
ha més vehicles adaptats per utilitzar-los com habitatge temporal en circulació.
Tot i així, no existeix una normativa específica que reguli l’ús de les autocaravanes.
L’Ajuntament d’Alcover ha habilitat una àrea especial per l’aparcament i pernocta d’aquesta classe de
vehicles i per això es fa necessari la regulació de l’activitat.
Article 1 Objecte
La present ordenança té per objecte regular la circulació d’autocaravanes pel municipi, el seu
aparcament, l’acampada lliure i l’ús de l’àrea creada especialment pel servei de les autocaravanes.
Article 2. Circulació d’Autocaravanes pel Municipi.
Queda prohibida la circulació d’autocaravanes per l’interior de tot el centre històric, entenent com a tal
el recinte urbà delimitat per les muralles. En la resta de Municipi les autocaravanes hi podran circular
amb l’única finalitat de trànsit o per accedir a l’àrea delimitada.
Queda també prohibit el trànsit d’autocaravanes pels camins municipals excepte pels veïns i el camí
asfaltat que condueix a l’Ermita del Remei i Mas Forés.
Article 3 Acampada lliure
En tot el Terme Municipal queda prohibida l’acampada lliure, inclús a l’àrea d’autocaravanes.
S’entén per acampada lliure:
a.- L’establiment de qualsevol tipus d’estri, taules, tendals i demés utensilis fora de l’espai propi de
l’autocaravana.
b.- La permanència a l’aparcament per un període superior a 2 dies.
c.- Qualsevol tipus d’activitat que segons parer dels Vigilants Municipals entri en conflicte amb
l’Ordenança de convivència Ciutadana o qualsevol altra de les ordenances Municipals.
Article 4. Aparcament
Es permet la parada i estacionament d’autocaravanes en les vies urbanes sempre que aquesta parada o
estacionament no sigui perillós, no constitueixi obstacle ni perill per la circulació i no ocupi més espai
que el marcat com a plaça d’aparcament.
Tot i així, es recomanarà als usuaris de les autocaravanes la utilització de l’àrea especifica o de
l’aparcament de la fira com a aparcament pels seus vehicles.
A efectes indicatius s’entendrà que una autocaravana està aparcada i no acampada quan:
a. Només està en contacte amb el terra a través de les rodes.
b. No ocupa més espai que el de l’autocaravana tancada, és a dir, no hi ha finestres obertes, cadires,
taules, tendals i demés utensilis fora de l’espai propi de l’autocaravana.
En l’àrea delimitada es permetrà que les finestres de l’autocaravana estiguin obertes sempre que no
ocupin més espai que el delimitat per cada plaça.
c.- No es produeixi cap emissió de fluid ni gas contaminant o no, ni s’emetin sorolls molestos com ara la
posada en marxa d’un generador.
En l’àrea delimitada es permetrà el funcionament de la calefacció i la posada en marxa d’un generador
en horari de 10 a 2 i de 4 a 7, sempre que el soroll produït per ambdós sistemes no emeti sorolls
excessius que molestin al veïnat, ni s’emetin per períodes llargs de temps.
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Article 5. Normes per a l’ús de l’àrea d’autocaravanes.
a.- El temps màxim d’estacionament es limita a 72 hores. Només en casos de força major i prèvia
autorització dels Serveis de Vigilància Municipal es podrà superar aquest període.
b.- En l’àrea destinada a autocaravanes no hi podrà estacionar cap altre tipus de vehicle que no sigui
adaptat com a habitatge temporal, tals com turismes, camions, autobusos, etc...
c.- Els vehicles estacionats respectaran en tot moment les delimitacions de l’espai de cada plaça,
abstenint-se en tot moment de treure a l’exterior cadires, taules, tendals, para-sols i demés estris.
d.- Els usuaris disposen de dos espais diferenciats per l’evacuació d’aigües grises i aigües negres i dos
punts d’aigua, un per a la neteja del tanc del wc i un per l’omplerta del tanc d’aigua potable del vehicle.
Cadascun dels serveis esmentats s’utilitzarà exclusivament per la finalitat expressada i els usuaris han de
mantenir l’higiene de l’espai.
e.- No es permet el rentat de cap vehicle.
f.- L’espai quedarà tancat pel seu ús durant els períodes que l’aparcament de la fira s’utilitzi per a
finalitat de la fira o quan l’Ajuntament ho cregui oportú.
g.- Els usuaris acataran qualsevol tipus d’indicació que es faci des de l’Ajuntament i dels Serveis de
Vigilància, per la preservació de l’àrea, el respecte als demès usuaris i al bon veïnatge.
h.- El preu per la utilització dels serveis de l’àrea serà de 5 €/dia, incloent el servei de pernocta i tots els
de buidatge i proveïment d’aigua.
Article 6. Inspecció
El Servei de Vigilància Municipal serà l’encarregat de vigilar pel compliment de la present ordenança.
Article 7.- Competència i procediment sancionador.
L’òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment sancionador serà l’Alcalde-President del
Ajuntament d’Alcover o la persona que ell designi.
El procediment sancionador s’ha de substanciar en el que preveu el Reial Decret 1398/1993 de 4 d’agost
pel que s’aprova el Reglament per l’exercici de la potestat sancionadora.
La resolució de l’expedient s’haurà de notificar en un termini màxim d’un any comptat des que es va
iniciar i decidirà sobre totes les qüestions plantejades pels interessats i les que es derivin del propi
procediment.
Si en un termini d’un any no s’hagués notificat la resolució es produirà la caducitat del procediment i es
procedirà a l’arxiu de les actuacions.
Article 8. Infraccions
Es considerarà infracció lleu amb multes de fins a 100 €:
a.-L’estacionament i circulació d’autocaravanes contravenint el que indica la present ordenança sempre
que la infracció no suposi l’obstaculització de la via pública.
b.- L’ acampada lliure en l’àrea d’autocaravanes.
c.- La neteja de vehicles en l’àrea d’autocaravanes.
d- L’aparcament de qualsevol tipus de vehicle diferent a l’autocaravana dins de l’àrea.
e.- El no pagament de la taxa establerta.
Es considerarà infracció greu amb multes de fins a 300 €:
a.- L’estacionament i circulació d’autocaravanes contravenint el que indica la present ordenança sempre
que la infracció suposi l’obstaculització de la via pública.
b.- L’ acampada lliure fora de l’àrea d’autocaravanes.
c.- L’emissió de sorolls fora dels horaris establerts, que contravinguin el que s’estableix en aquesta
ordenança o que provinguin d’aparells de so.
d.- L’emissió de fluids o gasos a excepció del que determina l’apartat c de l’article 4.
d.- L’abocament de líquids fora de residus sòlids fora de les zones assenyalades.
e.- El mal ús de l’àrea contravenint la present ordenança, la manca d’higiene, les molèsties al veïnat o
als demés usuaris.
Es considerarà infracció molt greu amb multes de fins a 600 €:
a.- El deteriorament dels equipaments de l’àrea, el mobiliari urbà, la jardineria i la senyalització.
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b.- El mal ús de l’àrea que provoqui danys irreversibles al servei.
c.- La total obstaculització del trànsit amb el vehicle sempre que no hi concorrin causes de força major.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança va ser aprovada pel ple de la corporació en data 7 de març de 2014 i entrarà en vigor
el dia següent d'haver estat publicada al BOP de Tarragona i regirà de forma indefinida fins a la seva
derogació o modificació.
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