Títol de la proposta
Creació d’una àrea d’aparcament per a autocaravanes
Descripció breu de la proposta
Habilitar en un lloc adequat de la vila una àrea destinada a l’aparcament
d’autocaravanes pels visitants de la nostra població que utilitzin aquest mitjà de
transport, amb l’objectiu de facilitar les operacions necessàries de manteniment com
la recàrrega (llum, aigua ...) o el buidatge de les aigües brutes, així com oferir la
possibilitat de pernoctació per un període limitat (48-72 hores).
Import
15.000,00€
Justificació de l’interès públic i general de la proposta
Atesa la condició turística de Breda, al peu d’un entorn natural de gran bellesa com
és el Montseny i a pocs quilòmetres de la Serra del Montnegre, aquesta proposta ha
d’actuar com un reclam per atraure més visitants durant tot l’any, que beneficiarà el
comerç i l’hostaleria local.

CREACIÓ D’UNA ÀREA D’APARCAMENT PER AUTOCARAVANES
Què és?
És un lloc on les autocaravanes poden buidar els seus dipòsits d’aigües grises i
negres i omplir el dipòsit d’aigua neta, presa d’electricitat, a més de possibilitar la
pernocta per un temps limitat (48-72 hores)

Perquè?
Per atraure visitants a Breda durant tot l’any i promoure el comerç i l’hostaleria
local.
Aquests punts són un bon lloc per a promoure itineraris i llocs d’interès turístic
mitjançant panells informatius que, a més, es poden utilitzar com a suport publicitari
del comerç i l’hostaleria local.
Suposaria una publicitat gratuïta del poble ja que la inauguració d’una nova àrea és
motiu de ressenyes en totes les revistes especialitzades i guies del país

Què fa falta?
La creació d’aquesta àrea suposaria una mínima inversió, en cas d’habilitar una part
d’un aparcament existent o fins i tot, disposar de serveis més complexes com
lavabos, parcs, etc.
*Dotacions mínimes d’una àrea de servei:
- una presa d’aigua amb rosca i un cabal mínim de 4Kg/cm2
- una reixa pel desguàs d’aigües grises
- desguàs per buidat d’aigües negres (WC químics)
- connexió elèctrica opcional de 1320 wats
- panell informatiu sobre normes d’utilització
- senyalització
- il·luminació nocturna
Pressupost?
5.000€ en treballs lampisteria 10.000€ en maquinària

