MOCIÓ PER A l’HABILITACIÓ D’UNA ÀREA PER AUTOCARAVANES A LA
CIUTAT
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
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Núm. 3/ SALUT I BENESTAR. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a
totes les persones a totes les edats
Núm. 6/ AIGUA NETA I SANEJAMENT. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible
de l’aigua i el sanejament per a totes les persones

El turisme d'autocaravana ha crescut durant l'última dècada. Segons dades de l’Asociación
Española de la Industria y el Comercio del Caravaning (ASEICAR), la venda d’aquest tipus de
vehicles va batre el rècord l’any 2019, amb 9.000 noves matriculacions a tot l’Estat (el 2014
se’n van matricular 1.599), i amb Catalunya al capdavant, amb 2.300. I per segon any
consecutiu, la demanda de lloguer d’autocaravanes va superar l’oferta existent.
Amb l'arribada de la pandèmia, la tendència d’aquest estil de viatjar s'ha consolidat com un
sector d'especial rellevància pel que fa al turisme local. La crisi de la Covid-19 i les conseqüents
restriccions han estat l’impuls definitiu perquè aquest segment de turisme sigui cada cop més
rellevant.
Segons un estudi del 2020 realitzat pel Laboratori Multidisciplinari de Recerca en Turisme de
la Universitat de Girona sobre “El turisme d’autocaravana en temps de Covid”, pel que fa al
perfil de turista que hi viatja, predominen les famílies amb estudis universitaris i amb un poder
adquisitiu alt. I la majoria de viatgers escull aquesta modalitat pels seus valors associats a la
llibertat, i motivats principalment per la recerca de la tranquil·litat, el benestar, el contacte
amb la naturalesa i les estades en família.
L’esmentat estudi també posa de manifest la necessitat de replantejar la gestió turística de
les destinacions pensant en un segment a l’alça i de fer una aposta per aquest perfil de turista
perquè compleix amb els valors de desconcentració, desestacionalització, diversificació i
despesa necessaris i estratègics, fixats en el Pla de Màrqueting de Catalunya. I més, quan el
99,3% de les persones entrevistades per a el q realització de l’estudi han manifestat que
trobant-se o no en situació de pandèmia, l’any que ve tornarien a fer les vacances amb
autocaravana.
Tenim al davant una oportunitat d’or de captar un perfil de turisme itinerant i molt actiu durant
tot l’any que vulgui gaudir de la nostra ciutat i de tots els seus atractius arquitectònics,
gastronòmics, comercials i culturals. Però, per això, hem d’estar preparats i els ho hem de
posar fàcil.

Al febrer de 2015, a Reus es van habilitar només 4 places de pagament per a l’estacionament
d’autocaravanes a la zona blava de davant de la biblioteca municipal Xavier Amorós, entre els
carrers de l’Escorxador y del Doctor Frías. Aquestes, a més, s’hauran de reubicar amb el
trasllat de les parades de transport públic interurbà en aquest punt, després que el govern
hagi decidit que els autobusos interurbans deixin de parar a la plaça de les Oques. D’altra
banda, l’Ordenança de civisme, en el seu capítol XII referent a ‘Usos impropis de l’espai públic’,
deixa molt clara la prohibició d’instal·lar autocaravanes o similars fora d’aquests punts
autoritzats.
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En el context actual, marcat per una forta crisi econòmica de la qual el turisme no se n’escapa,
i en què cal ressituar-se i adaptar-se per atraure un turisme de proximitat, el d’autocaravana
es presenta com una bona oportunitat que no podem deixar escapar.
Arreu de Catalunya ja hi ha molts municipis que han vist aquest tipus de turisme com una
alternativa a potenciar i han habilitat àrees destinades a les autocaravanes però, no oferintlos només un espai per aparcar, sinó també la possibilitat de pernoctar i altres serveis com un
espai on buidar les aigües brutes, un punt de recàrrega d’aigua, taules per menjar i un sanitari
químic. A la comarca del Baix Camp, hi ha un sol punt habilitat per poder-hi fer nit amb una
autocaravana que no sigui en càmping. És a la Selva de Camp, amb un espai per a 10 vehicles.
Des del grup municipal del PSC considerem que Reus no es pot quedar enrere i cal que
l’Ajuntament faci una aposta per una modalitat de turisme en auge que cal tenir en compte i
cal cuidar.
És per tot l’exposat, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents ACORDS:
1.- Que l’Ajuntament de Reus es compromet a habilitar una zona del terme municipal
destinada a l’aparcament d’autocaravanes i vehicles similars per tal que pugui entrar en
funcionament, en la mesura del possible, durant l’estiu vinent. I que hi estigui permesa la
pernoctació.
2.- Que l’esmentada àrea s’hi instal·lin els diferents serveis necessaris per a les persones que
viatgen en autocaravana, com ara un punt de recàrrega d’aigua potable, taules de pícnic,
lavabo químic i zones de buidatge de les aigües grises.
3.-Que l’Ajuntament de Reus comuniqui aquests acords a la Plataforma d’Autocaravanes
Autònomes (PACA), al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i els Patronats de
Turisme dels municipis de la demarcació. Per tal que en puguin fer difusió entre els usuaris
d’aquesta modalitat turística.
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