
ÀREA D’AUTOCARAVANES DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS  

NORMATIVA COVID-19 

 

Estacionament 

-       L’aforament de l’àrea és de 21 autocaravanes. 

-       Cal  respectar les normes d’utilització de l’àrea. 

-          El sistema no fa reserves. Recomanem realitzar el pagament un cop hagueu aparcat per 

assegurar que disposeu de lloc. 

-          La taxa és obligatòria. Es sancionarà els vehicles que no hagin adquirit el tiquet 

corresponent. 

 

Serveis 

-        Els lavabos situats al costat de l’Oficina de Turisme estan tancats mentre duri la pandèmia 

de la COVID-19. 

*IMPORTANT!: Els elements d’ús comú com endolls, punts d’aigua potable i punt de buidatge 

d’aigües grises i negres no estan desinfectats. Cal rentar-se les mans i/o utilitzar guants al 

moment d’estar en contacte amb algun d’aquests elements. 

 

Residus 

-     La separació de residus s’ha de realitzar correctament. No fer-ho serà motiu de sanció. El 

punt d’emergència de residus, situat al costat de l’Oficina de Turisme, és obert des del dissabte 

a les 18:00 h. fins el dilluns a les 10:00 del matí. Els altres dies es pot consultar a l’Oficina de 

Turisme – dins el seu horari d’obertura- per la seva obertura. Cal llençar els residus al seu 

apartat i amb les bosses corresponents. 

*IMPORTANT: les mascaretes, els guants, i els diferents elements de protecció, junt amb els 

mocadors d’un sol ús, es llençaran al rebuig. 

  

Informació 

-          L’Oficina de Turisme és oberta els divendres i els dissabtes de 9 a 14 h i de 17 a 20 h., i 

els diumenges i els dilluns de 9 a 14 h. La resta de dies podeu demanar informació al correu 

info@lavalldelord.com, al Whatsapp o trucant al 628. 09. 20. 42 de 9:00 a 20:00 h.  

 

 

 

 



NORMATIVA D’ÚS DE L’ÀREA D’AUTOCARAVANES  

DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS 

 

1. L’Estacionament màxim permès és de 48 hores. Ampliable amb autorització expressa. 

 

2. Taxa per ús de l’àrea de 6€ per dia. Cal obtenir comprovant a l’Oficina de Turisme en 

caps de setmana i festius o a l’Ajuntament en dies laborables. 

 

 

3. Prohibit treure tendals, estenedors de roba, taules, cadires o qualsevol altre mobiliari 

domèstic a l’exterior.  

 

4. Les deixalles s’han de dipositar correctament seleccionades al Punt de recollida 

selectiva de residus situat darrere l’Oficina de Turisme. Prohibit abocar deixalles de 

qualsevol classe fora del Punt de recollida de residus. 

 

 

5. Prohibit estacionar cap altre tipus de vehicle que no estigui adaptat com a habitatge 

temporal llevat que tinguin una autorització expressa o siguin vehicles homologats. 

 

6. Durant l’estacionament, les autocaravanes mantindran el motor del vehicle apagat. 

 

 

7. Manteniu l’àrea en estat òptim de neteja. No aboqueu líquids ni residus fora del seu 

lloc. 

 

8. Prohibit rentar vehicles a l’àrea de servei. 

 

 

9. Lavabos públics a l’Oficina de Turisme a disposició dels usuaris. 

 

10. Pagament de l’àrea a través de: www.lavalldelord.com/gestionsValldeLord 

 

 

 

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ 

DE MORUNYS 


