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Núm. 3049
cOnsOrci de Les Vies Verdes de GirOnA  

Edicte d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació del servei de promoció econòmica i turística dels 
membres que formen part del Club d’Agents econòmics de les vies verdes 

Que l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona reunida en sessió ordinària el dia 8 de març de 2016, en 
reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’esborrany de l’acta, ha adoptat l’acord següent:

“Vist que s’ha detectat algun error i mancança en l’article número 5 de l’Ordenança reguladora dels preus públics per a la 
prestació del servei de promoció econòmica i turística dels membres que formen part del Club d’Agents Econòmics de les 
Vies Verdes de Girona, publicada en el BOP núm. 9 de 15 de gener de 2016, es proposa les següents modificacions a l’article 5:

Primer. Afegir dues tarifes a la taula del segon punt de l’article 5:
Càmping < 1.000 places membre d’una associació amb conveni amb el Consorci 333,00 €
Càmping >= 1.000 places membre d’una associació amb conveni amb el Consorci 480,00 €

Segon. Afegir un tercer punt a l’article 5:
3. En el cas en que es vulgui entrar a formar part del Club en un moment que no sigui l’inici de l’exercici s’adaptarà la tarifa 
mitjançant prorrateig del període restant.

Tercer. Corregir dos errors al punt 2 de l’article 5:
On indica: “Càmping>places”, hauria d’indicar: “Càmping>=1.000 places”
On indica: “Transferiments i lloguers >25 bicicletes”, hauria d’indicar: “Transferiments i lloguers >=25 bicicletes”

Vist l’informe tècnic de data 10 de febrer de 2016, vist l’informe de secretaria i intervenció, de conformitat amb el que disposen 
els articles 41 a 47 i 148 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, les Entitats Locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats 
de la competència de l’entitat local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies específiques de l’article 20.1. B) de 
l’esmentat legal.

En atenció a les disposicions anteriorment indicades, s’aprova per unanimitat el següent acord:

Primer. Aprovar inicialment el nou redactat de l’article núm. 5:

“Article 5. Quantia.

1. L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat.

2. El preu públic de les diverses actuacions que comporta la promoció econòmica i turística serà el que es fixa en les següents 
tarifes:

Per a la prestació del servei de promoció consistent en la inserció d’informació a les webs de www.viesverdes.cat i www.
pirinexus.cat, la comunicació mitjançant facebook, twitter i instagram, la presència de material promocional a Fires i accions 
com presstrips, famtrips i blogtrips i altres accions de promoció com el projecte targeta amics de les vies verdes de Girona:

Allotjaments

Entitats que realitzin l’activitat de Turisme rural degudament justificada amb document oficial
fins a un màxim de 6 habitacions 100,00 €

Entitats que realitzin l’activitat de Turisme rural degudament justificada amb document oficial a partir de 7 
habitacions
Entitats que realitzin l’activitat de cases de colònies
Entitats que realitzin l’activitat d’albergs

 200,00 € 
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Entitats que realitzin l’activitat de Turisme en el sector hoteler/càmping :
Hotels individuals fins a 25 habitacions 400,00 € 

Hotels individuals a partir de 25 habitacions 600,00 € 

Cadenes o associacions d’allotjaments 1.000,00 € 

Càmping <1000 places 416,00 € 

Càmping <1000 places membre d’una associació amb conveni amb el Consorci 333,00 €

Càmping >=1000 places 600,00 € 

 Càmping >= 1000 places membre d’una associació amb conveni amb el Consorci 480,00 €

Per a la prestació del servei de promoció consistent en la inserció d’informació a les webs de www.viesverdes.cat i www.
pirinexus.cat, la comunicació mitjançant facebook, twitter i instagram, la presència de material promocional a Fires i accions 
com presstrips, famtrips i blogtrips i altres accions de promoció com el projecte targeta amics de les vies verdes de Girona:

Entitats que realitzin l’activitat de:
- Venda i reparació de bicicletes 200,00 € 

- Transferiments i lloguers <25 bicicletes 300,00 € 

- Transferiments i lloguers >=25 bicicletes 437,00 € 

- Transport (taxis, empreses de trànsfers...) 230,00 € 

Per a la prestació del servei de promoció consistent en la inserció d’informació a les webs de www.viesverdes.cat i www.
pirinexus.cat, la comunicació mitjançant facebook, twitter i instagram, la presència de material promocional a Fires i accions 
com presstrips, famtrips i blogtrips i altres accions de promoció com el projecte targeta amics de les vies verdes de Girona:

Entitats que realitzin l’activitat de: Restauració (Bars i restaurants) 166,00 € 

Entitats que realitzin el servei d’Agències de viatges 500,00 € 

3. En el cas d’entrar a formar del Club d’Agents Econòmics en un moment que no sigui l’inici de l’exercici s’adaptarà la tarifa 
mitjançant prorrateig del període restant.”

Segon. Sotmetre a informació pública el present acord durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant l’exposició al tauler 
d’anuncis del Consorci i la inserció al Butlletí Oficial de la Província de Girona, s’entendran aprovades definitivament si en 
aquest termini no es formulen reclamacions ni al·legacions.

Tercer. Publicar el text íntegre de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada s’hagi produït la seva 
aprovació definitiva, i inserir-ne una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”

Girona, 5 d’abril de 2016 

Albert Gòmez Casas 
President 
P.D. 15/07/2015
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