
 

 
 

NORMATIVA D'UTILITZACIÓ DE L'ÀREA PER AUTOCARAVANES 

Article 1.- Ús de la zona d'estacionament d'autocaravanes. 

Les zones destinades a l'estacionament d'autocaravanes estan sotmeses a les següents normes 
d'ús: 

0.- Aquesta àrea d’estacionament d’autocaravanes es de caràcter 100% privat.  

1.- Només podran estacionar a les zones reservades als vehicles reconeguts com autocaravanes 
o vehicles homologats com a vehicles-habitatge, estan exclosos qualsevol altre tipus de vehicles 
com ara caravanes, furgonetes, camions, turismes, o motocicletes. 

2.- En principi, la zona d'estacionament d'autocaravanes és una instal·lació de ús i gaudi general 
gratuït per als usuaris. No obstant això, hi ha una tarifa (compra a la botiga) per l’ús de l’aigua i 
l’electricitat com element regulador del seu bon ús. Tant l’aigua com l’electricitat són béns 
escassos. 

La majoria de l’electricitat produïda en aquesta àrea prové de la pròpia producció per les plaques 
solars, i la resta d’electricitat comprada prové 100% d’energies renovables. 

3.- Els vehicles respectaran en tot moment les delimitacions de l'espai per al seu estacionament, 
abstenint en tot moment de treure a l'exterior cap element excepte: taules i cadires. 

4.- El període màxim, d'estada és de 24 hores a comptar des del moment de parada fins a l'abandó 
de la plaça. Només en casos de força major o necessitat, i previ informe algun responsable de 
l’àrea o el celler, o fins i tot avisant a l’email: info@artcava.com, podrà superar aquest temps 
màxim d'estada permès. 

5.- Els usuaris disposen d'un espai destinat a l'evacuació de les aigües grises i negres produïdes 
per les autocaravanes o vehicles similars, així com de una presa d'aigua potable. En aquesta zona 
no es podrà estacionar i estarà a disposició dels usuaris, els quals hauran mantenir-la amb 
posterioritat al seu ús, en òptimes condicions higièniques.  

L’horari per a l’evacuació d'aigües és de 8h a 10h del matí.  

També es prohibeix expressament el rentat de qualsevol tipus de vehicle. 

6.- Els usuaris no podran emetre sorolls molestos. En tot cas, es prohibeix posar en marxa els 
generadors d'electricitat en horari de descans (entre les 22 i les 09 hores) 

7.- Els usuaris de les zones d'autocaravanes acataran qualsevol tipus de indicació que des del 
celler s'estipula per a la cura i preservació de la zona, i per al respecte i bon veïnatge amb els 
altres visitants a la finca. 

8.- Queda totalment prohibit fer foc amb barbacoes de llenya o gas, fora del pati interior de la 
finca, indicat a continuació. 

 

 



 

 
 

 

9. Els propietaris de la finca podran disposar en qualsevol moment de la zona delimitada per 
l'estacionament d'autocaravanes per a altres usos, sense que això implica cap indemnització per 
als usuaris. 

10.- La zona d'estacionament d'autocaravanes no és de caràcter vigilat, no fent-se el els 
propietaris de la finca responsables de actes que poguessin produir-se en els vehicles com 
robatoris, desperfectes o similars 

11.- No es podrà anar sense roba (o roba amb tirants), per zones fora de la pròpia àrea 
d’autocaravanes, sempre s’haurà d’anar vestit correctament, en els espais comuns de la finca.  

12.- Qualsevol animal de companyia haurà d’anar lligat i vigilat el 100% del temps de l’estada. En 
tot cas, els responsables de l’àrea en cap cas es faran càrrec de situacions relacionades amb les 
mascotes i animals de companyia. Queda totalment prohibit l’accés de les mascotes a les àrees 
comunes de la finca, celler, botiga etc... 

13.- Per tenir accés a l’aigua potable i electricitat es demana la compra d’un val regal per valor de 
10€ a utilitzar en la botiga del celler, sempre que hi hagi una compra mínima de 20€. 

L’obtenció d’aquest val regal és farà a la botiga en el seu horari d’obertura, normalment de 9h a 
13h i de 16h a 19h, si no s’hagués pogut obtenir, es farà via internet (on-line), o si hi ha algun 
responsable del celler allí. S’entregarà sempre un justificant. 

14.- Seguir les instruccions del responsable que hi hagi en cada moment respecte les visites 
programades, activitats, o tastos de vins. 

15.- Queda totalment prohibit l’ús de l’aigua o la electricitat si no hi ha pernocta. 

16.- Tant l’electricitat com l’aigua restaran tancades de 00h a 8h del matí. 

17.- No està permès deixar deixalles a l'àrea o voltants, just al poble hi ha un punt de deixalles i 
reciclatge.  

18.- La propietat de l'àrea te reservat el dret d'admissió  

 Mapa instal·lacions: 

 

Zona de pernocta 

Zona de barbacoa 

Zona d’evacuació H2O 

Zona pícnic 



 

 
 

 

 

NORMATIVA D'UTILITZACIÓ DE L'ÀREA PER AUTOCARAVANES – RESUM 

Article 1.- Ús de la zona d'estacionament d'autocaravanes. 

Les zones destinades a l'estacionament d'autocaravanes estan sotmeses a les següents normes 
d'ús: 

0.- Àrea privada 
1.- Només autocaravanes/campers 
2.- De caràcter gratuït (pernocta)  
3.- No es permet acampar  
4.- 24 hores màxim d’estada 
5.- Zona de buidatge d'aigües grises i negres 
6.- Silenci de 22h a 9h, inclòs generadors i motors 
7.- Respectar la zona i altres visitants del celler 
8.- No està permès fer foc fora de la zona reservada 
9.- Zona no vigilada 
10.- Hi ha codi de vestir fora de la zona d’autocaravanes 
11.- Animals de companyia lligats  
12.- Compra de val regal per l’ús de l’aigua i la electricitat (**) 
13.- L’horari per a l’evacuació d'aigües és de 8h a 10h del matí.  
14.- No es poden dipositar deixalles en tota la finca, s’han de portar al poble. 
15.- Reservat el dret d’admissió  
 

*La majoria de l’electricitat produïda en aquesta àrea prové de la pròpia producció per les plaques 
solars, i la resta d’electricitat comprada prové 100% d’energies renovables. 

** L’obtenció d’aquest val regal és farà a la botiga en el seu horari d’obertura, normalment de 9h 
a 13h i de 16h a 19h, si no s’hagués pogut obtenir, es farà via internet (on-line), o si hi ha algun 
responsable del celler allí. S’entregarà sempre un justificant. 

*** Consultar annex per a més informació dels punts esmentats.  

 
 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


