
Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

CERTIFICO : 

Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va 
adoptar en sessió ordinària de data 23 de juliol de 2020, per majoria absoluta dels regidors i 
regidores presents ( 9 vots a favor del grup municipal CP, 5 vots a favor del grup municipal 
ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 abstencions del grup municipal 
GuanyemC-AMUNT, 3 vots a favor del grup municipal ECP, 1 vot a favor del grup 
municipal JxCdv i 1 vot a favor del grup municipal PP) l'acord següent:

"MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA, PARTIT POPULAR, JUNTS PER  
CERDANYOLA, CIUTADANS CERDANYOLA I EN COMÚ PODEM PE R A LA 
CREACIÓ I REGULACIÓ D’UN APARCAMENT D'AUTOSERVEI PE R A 
AUTOCARAVANES 

Cerdanyola del Vallès té un potencial turístic important encara per desenvolupar que es pot 
orientar al turisme de qualitat, no massificat i orientat als atractius atractius culturals i 
naturals locals. Cal destacar com a elements distintius de la nostra ciutat, i especialment 
valorats en aquest sector turístic, la proximitat amb el Parc Natural de Collserola.

Actualment hi ha una forta 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, molt lluny del moviment massiu dels operadors 
turístics o dels pisos de lloguer per dies. En qualsevol cas és un aparcament per gaudir de 
serveis en una estada breu de màxim 48 hores on no es pot fer activitat de càmping com 
muntar taules o desplegar tendals. Actualment no hi ha cap aparcament de serveis com el 
descrit al voltant de Barcelona i amb prou feines una dotzena a tot Catalunya.

Cal tenir en compte que la nostra ciutat està a tocar de la principal autopista del país per on 
circulen 200.000 autocaravanes cada any pel que l’atractiu potencial d’un servei d’aquestes 
característiques posaria Cerdanyola sobre el mapa a nivell internacional.

El turisme amb autocaravana demanda:
• Serveis de connexió d’aigua i llum per a recàrrega de l’autocaravana 
• Punt de desguàs pels dipòsits i punt de recollida selectiva de residus
• Aparcaments tranquils propers a la ciutat on gaudir de comerç, restauració i serveis
• Transport públic al centre de les ciutats turístiques properes
• Entorn tranquil

Cerdanyola pot oferir:
• Proximitat als principals eixos de comunicacions viaris
• Connectivitat amb Barcelona en transport públic
• Comerç local i tot tipus de servei per a l’abastiment de les persones en ruta



Existeixen diversos exemples d’aquestes zones d’aparcament que es poden habilitar a un cost 
molt baix. Els serveis i el manteniment es cobreixen amb el pagament pels punts de connexió, 
similars als parquímetres, que es poden activar mitjançant una APP, amb targeta de crèdit o 
amb fitxes adquirides al comerç local.

L’empresa municipal «CERDANYOLA PROMOCIONS MUNICIPALS, SLU» té la 
condició  de mitjà propi personificat de caràcter instrumental i de servei tècnic de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i dins del seu objecte social està la promoció, la 
construcció, la venda, la gestió i l’explotació d’aparcaments, soterrats i en superfície així com 
també és propietària registral de diverses parcel·les en l’àmbit del Centre Direccional.

El Ple ACORDA

Primer. INSTAR  l’Ajuntament de Cerdanyola a estudiar la viabilitat i els emplaçaments 
possibles per a que, directament o mitjançant l’empresa municipal Cerdanyola Promocions 
Municipals SLU, construeixi i gestioni un aparcament públic per autocaravanes a la ciutat.

Segon. INSTAR  a l’Ajuntament de Cerdanyola a crear una comissió amb representants dels 
sectors del turisme, comercial, restauració i hosteleria per tal de definir el model de servei i 
les condicions amb que s’hauria de prestar per afavorir les sinergies amb la ciutat."

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que 
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor regidor delegat de Secretaria de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Vist i plau
La Secretària General El Regidor delegat de Secretaria,

Aurora Corral García Víctor Francos Díaz


