NORMATIVA DE LA ZONA DE SERVEIS PER AUTOCARAVANES
La Zona de Serveis no és una Zona d’Estacionament, ni un espai per a pernoctar-hi, és un punt de
serveis amb càrrega i descarrega per a les Autocaravanes.
No es Permet
- Abocar líquids o brossa de qualsevol tipus o naturalesa fora de les zones habilitades.
- Treure de l’autocaravana qualsevol element com cadires, taules, barbacoes, tendals, estenedors,
potes, estabilitzadors o anivelladors... ja que això serà considerat com a acampada. O qualsevol altre
mobiliari domèstic a l’exterior.
- L’emissió de sorolls molestos fora dels horaris establerts (de 8:00 h a 22:00 h), a l’igual que s’ha de
respectar el descans i la convivència dels veïns i veïnes cuidant-se dels volums en aparells o l’ús de
generadors elèctrics.
- Rentar cotxes, autocaravanes o qualsevol vehicle en la zona.
És Obligatori
- L’estacionament màxim (Temps màxim de permanència) és de 2 hores.
- Mantenir l’espai net i endreçat.
- Mantenir en perfecte estat la zona de serveis i els seus voltants.
- Tancar les reixes del Born un cop usades sense vessar líquids fora la pileta i reixa deixant-ho tot net.
- Un cop buidat el Cassette de les Aigües Negres, esbandir la reixa.
- Les deixalles hauran de ser reciclades a les àrees de emergència o endutes a casa seva.
- No feu us abusiu de l’aigua.
- Tenir cura de la manipulació del Born.
- Usar monedes per al Born.
Altres
- L’incompliment d’aquestes normes serà sancionat.
- Per a qualsevol dubte, suggeriment o informació es disposa d’un telèfon amb WhatsApp en horari
laborable de 8 h a 17 h al número 618 180 234.
Serveis:
Càrrega elèctrica: 1 h de càrrega elèctrica
Preu: 2€.
Càrrega d’Aigua: 100 l d’Aigua en 10 minuts.
Preu: 2€.
Descarrega d’Aigües Grises mitjançant mànega.
Descarrega d’Aigües Negres.
Neteja del Cassette de les Aigües Negres.
Altres Serveis a:
Zona de Serveis: Servei de Dutxa, Vestuari, Guixetes i Lavabo.
Base d’Acollida: Informació i Atenció a l’usuari/a.
També podreu trobar la resta de localitzacions del municipi als panells situats als Punts d’Inici de
Rutes.
Aquesta i més informació a www.bergueda.cat/estaciotrail
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