
 

 

 

 
MOCIÓ D'ERC-MD PER LA REGULACIÓ D'UN APARCAMENT 
PROVISIONAL D'AUTOSERVEI PER AUTOCARAVANES 
 
Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que 
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Deltebre té un potencial turístic de primer ordre enfocat al turisme de qualitat, no 
massificat i orientat als atractius paisatgístics del Delta de l’Ebre, del quan en 
som el cor i motor. Fruit de la pandèmia i del canvi d’hàbits del turisme ha 
augmentat de forma considerable la demanda, nacional i internacional 
d’aparcaments de servei per a autocaravanes que coincideix amb l’auge 
d’aquest model de turisme, majoritàriament familiar, amb un poder adquisitiu mig-
alt. Només va caler veure la passada Setmana Santa la gran quantitat 
d’autocaravanes que es van aplegar sota el pont Lo Passador, als terrenys de 
titularitat de l’INCASOL aprofitant unes vistes impressionants vora l’Ebre, i sense 
pagar cap tipus de taxa per pernoctar. Una imatge de massificació absoluta d’un 
espai, que no té cap dels serveis mínims per poder acollir aquesta tipologia de 
turisme. Els usuaris d’aquests espais demanen entre d’altres serveis connexió 
d’aigua i llum per a recàrrega de l’autocaravana o punts de desguàs pels dipòsits 
d’aigües brutes. Com a municipi, més enllà de mantenir l’espai net i de disposar 
de contenidors amb les diverses fraccions, no obtenim cap benefici de les seves 
pernoctacions, quan es podrien obtenir beneficis considerables que es podrien 
destinar al manteniment del propi espai o a les arques municipals. 
 
A l’espera de l’aprovació definitiva del POUM, on ja s’ha previst una zona 
regulada d’aparcament d’autocaravanes, es fa més necessari que mai habilitar, 
encara que sigui de manera provisional un espai per aquesta tipologia de turisme 
a les portes de la temporada d’estiu. Un espai regulat, amb taxes per a les 
autocaravanes que en facin ús. Com ja tenen molts de municipis turístics de 
Catalunya. 
 
A més, fa uns dies l’Associació d’Empreses d’Ecoturisme del Delta de l’Ebre van 
fer arribar una carta a totes les administracions locals i nacional per tal d’exigir el 
compliment de la legislació vigent en matèria de pernoctacions i pas de vehicles 
en espais naturals protegits. L’Associació, que aplega un conjunt de 43 empreses 
dedicades a l’ecoturisme amb el compromís de seguir els preceptes de la Carta 
Europea de Turisme sostenible, està doblement preocupada per les 
conseqüències que l’actual càrrega de freqüentació del turisme al Delta de l’Ebre 
pot tenir sobre els espais naturals i sobre la imatge (negativa) que es genera com 
a model turístic al Delta de l’Ebre. 
 
Per tots aquests motius, PROPOSEM al ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 



 

 

 
PRIMER.- Establir un pla d’actuació i intervenció per garantir el compliment de la 
normativa actual sobre pernoctacions als espais naturals del Delta de l’Ebre de 
forma sostinguda en el temps. 
 
SEGON.- Regular amb caràcter provisional i urgent l’actual aparcament 
d’autocaravanes amb l’aplicació d’una taxa de pernoctació i amb els controls 
necessaris per part de l’Ajuntament de Deltebre que tots els usuaris/es paguin el 
preu estipulat. Així mateix, que les zones habilitades per les pernoctacions 
d’autocaravanes compleixen en la normativa establerta (higiene, residus, evitar 
la massificació) i no generin competència deslleial amb les empreses destinades 
amb aquesta finalitat. 
 
TERCER.- Instal·lar panells informatius a l’actual ubicació amb el llistat de 
comerços del municipi i dels principals serveis municipals, a fi i efectes, que els 
usuaris d’aquest emplaçament prefereixin el comerç de proximitat a les grans 
superfícies. 
 
QUART.- Que es faci un estudi de capacitat de càrrega que inclogui de forma 
actualitzada la freqüència turística al nostre municipi, un càlcul actualitzat de la 
capacitat ecològica i social d’acollida, el grau de saturació de zones 
freqüentades, la capacitat d’acollida actual a partir de la metodologia del Límit de 
Canvi Acceptable. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que consideri oportú. 
 
Sgt.: Joan Alginet Aliau. Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Més Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre. 
 
Deltebre, maig de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


