Sònia BRUGUERA DIEGO, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de LA VALL
DE BOI,
FAIG SABER:
La publicació del Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament
turístics, va derogar el Decret 55/1982, en establir una nova regulació dels
establiments de càmping i no determinar cap supòsit de regulació de l’acampada lliure
per part de la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Ocupació.
Els articles 139 a 141 de la Llei 7/85 de 7 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local, introduïts per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del Govern Local, estableix la possibilitat que els Ajuntaments per
l’adequada ordenació de les relacions de convivència d’interès local i de l’ús dels seus
serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, en defecte de
normativa sectorial, pugin establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per
l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions.
El municipi compta des d’aquest 2020 amb una ordenança de trànsit i aparcaments,
l’incompliment de la qual suposarà una sanció econòmica de fins a 400 euros.
L’Ajuntament de la Vall de Boi, recorda que no autoritza, en cap cas, pernoctar fora
dels aparcaments específics, ni l’activitat d’acampada lliure, en tendes de campanya,
caravanes, autocaravanes, furgonetes o altres i que té lloc dins del terme municipal.
Aquestes conductes suposen un greu risc pels recursos territorials i mediambientals de
la Vall de Boí i també poden comportar problemes de salubritat pública pel municipi.
Les característiques d’aquesta campanya són les següents:
1.- L’acampada lliure es considera qualsevol tipus de pernoctació no autoritzada que
es realitzi mitjançant tendes de campanya, caravanes autocaravanes, furgonetes o
turismes o qualsevol altre element mòbil fàcilment desmuntable i/o transportable
equivalents, tals com a sacs d’acampada, matalassos, tovalloles, teles etc.., inclòs la
utilització de qualsevol tipus de mobiliari públic.
2.- S’entén per pernoctació la que té lloc als establiments existents per a aquesta
finalitat legalment establerts i als aparcaments que recomanem. No està permès el
desplegament de taules, cadires, avancers, o altres objectes que excedeixin de la
superfície del vehicle
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3.- En els aparcaments recomanats no es podrà pernoctar més de 5 nits consecutives,
i no està permès el buidatge de les aigües fecals fora de les zones específicament
habilitades.
4.- En els aparcaments recomanats cal respectar sempre la senyalització vertical i
horitzontal, caldrà mantenir el civisme per tal de mantenir la convivència entre vehicles
i persones: no emetre sorolls estridents, respectar les distàncies entre vehicles
aparcats, dipositar els residus en els contenidors habilitats etc..
5.- L’Ajuntament de la Vall de Boi en ús de les seves competències conferides per la
Llei de Bases de Règim Local i l’ordenança de trànsit i aparcaments, té la potestat per
inspeccionar i sancionar respecte aquells que practiquin l’acampada lliure en el seu
terme municipal.
L’Ajuntament de la Vall de Boí es dotarà del personal o qualsevol altre tipus d’agents
facultats, que seran els encarregats de vigilar el compliment de la normativa.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

L’ALCALDESSA- PRESIDENTA,
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