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La present memòria té per objecte la justificació de les actuacions el Consorci de les Vies Verdes 
(CVV  en endavant) per la subvenció nominativa rebuda amb l’objecte de finançar les despeses 
del 2022 en inversió i despesa corrent del CVV. 

La memòria s’estructura en 4 apartats: 

- Un primer apartat, amb la descripció de les actuacions que s’han realitzat en inversió.  
- Un segon apartat, amb la descripció de les accions en manteniment de les vies verdes 

existents.  
- Un tercer apartat, amb les despeses de personal que són objecte de subvenció 
- Un quart apartat, amb les accions de comunicació que han acompanyat les corresponents 

actuacions.  

 

La relació entre el pressupost presentat i la despesa realitzada és la següent:  

Capítol  DESPESA TOTAL 

Capítol 6 - Inversió 67.045,35€ 

Capítol 2 - Corrent 243.789,85 € 

Capítol 1 - Personal 200.368,89 € 

TOTAL 511.204,09 € 

 

 

1. CAPÍTOL 6 – INVERSIÓ 
 

El mes de juny de de 2022, el Departament d’Empresa i Treball va notificar al CVV la Resolució 
definitiva de la convocatòria extraordinària dels Planes de Sosteniblidad Turística en Destinos ,2021 
(PSTD en endavant), a través de la qual es concedeix al CVV una subvenció per un import de 
3.500.000 d’euros, pel projecte Impuls del cicloturisme com a dinamitzador territorial.  

El projecte consta de 18 actuacions, d’entre les quals hi ha incloses dues de les actuacions que es 
van incloure a la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona: 

1. Senyalització i millora de l’itinerari pedalable entre Vilablareix i Fornells de la Selva 
2. Millora de la via verda entre Campllong i Fornells de la Selva 

Per aquest motiu, atès que aquestes actuacions passen a ser cofinançades pel PSTD, i per tant, 
queden emmarcades en el calendari de la subvenció, no s’han executat durant l’any 2022 i no es 
justificaran com a despesa dins el capítol 6 d’Inversió.    

En termes genèrics, les despeses en inversió del CVV han sigut les següents: 
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Actuacions d’inversió IMPORT 

Subministrament senyalització rutes 31.864,19 € 

Adequació instal·lacions i equips CVV 13.416,72 € 

Restauració i consolidació del Camí Natural de la 
Muga 1.060,38 € 

Adquisició material vari inventariable 6.512,54 € 

Altres 14.191,52 € 

TOTAL 67.045,35€ 

 

1.1 Subministrament senyalització rutes 
 

El CVV ha adquirit i posteriorment instal·lat diferents elements de senyalització i mobiliari al llarg de 
les vies verdes que gestiona: 

 

ELEMENTS EMPRESA IMPORT EXPEDIENTS DE 
CONTRACTACIÓ 

Maquetació de senyals i 
plafons, suports d’alumini, 
plafons  

DILART APLICACIONS DE 
SENYALITZACIÓ SL 979,32 € 2022/178 –  

2021/211 

Estaques rodones d’acàcia i 
taula de pícnic 

ENGINYERIA EDIFICACIÓ I 
MEDI AMBIENT 9.368,67 € 2021-310 

Pal tornejat FITOR FORESTAL SL 311,28 € 2022/122 

Làmines FUNDACIÓ MAP 9.291,11 € 2021/400 

Cartells, senyals i elements 
de subjecció PROSEÑAL SLU 7.001,06 € 2021/139 

Pals metàl·lics SERRALLERIA ROCA SL 1.535,64 € 2022/79 

Senyalització accessibilitat VENT DEL NORD 3.377,11 € 2021/326 

 TOTAL 31.864,19 €  

 

Alguns dels elements subministrats i ja instal·lats a les vies verdes són els següents: 
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Foto 1. Pals metàl·lics a Carrilet I, entre Salt i Girona; Foto 2. Pals metàl·lics a Carrilet I, entre Salt i Girona 

 
Foto 3. Grapes i diferents elements de subjecció subministrats 

 

 

 

 
 
 
 

Foto 4. Subministrament i instal·lació de taules de pícnic a Sant Pau de Segúries; Foto 5. Subministrament i instal·lació de taules de 
pícnic a Sant Pau de Segúries 
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1.2 Adequació instal·lacions i equips CVV 
 

L’equip de personal del CVV ha crescut aquest 2022 amb la incorporació de una persona nova 
contractada aquest 2022 i una nova incorporació el 2021. Aquest fet ha comportat que s’hagi 
hagut de comprar nous equips i accessoris, a la vegada que s’ha aprofitat per renovar-ne alguns 
de vells; de la mateixa manera, s’ha hagut de condicionar un espai i comprar nou mobiliari per als 
nous llocs de treball.  

A més, s’ha hagut d’adequar la climatització de l’habitació on hi ha situat el nou servidor (instal·lat 
el 2021) pel seu correcte funcionament.  

 
ELEMENTS EMPRESA IMPORT EXPEDIENTS DE 

CONTRACTACIÓ 

Monitor per equip informàtic ESOLVO GLOBAL, SL 563,81 € 2022/122 

Càmeres web 
INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS DE 
TARRAGONA, SA 

4.374,15 € 2021/327 

Equip PC Acer Veriton JBCREU SLU 895,59 € 2022/122 

Subministrament 
climatitzador 

INSTAL·LACIONS 
GRAVISA SL 3.455,13 € 2021/384 

Mobiliari oficina OFICINA I ARXIU SA 4.128,04 € 2021/407 

 TOTAL 13.416,72 €  

 

1.3 Restauració i consolidació del Camí Natural de la Muga 
 

Aquestes obres es corresponen a la fase II de les obres de restauració i consolidació de diferents 
elements del Camí Natural de la Muga al tram comprès entre Castelló d’Empúries i Empuriabrava   
i són cofinançades en un 50% per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, del PK 1+200 a PK 
4+600.  

Els treballs s’han cofinançat en un 50% per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’altre 50% pel 
CVV a través d’un conveni de col·laboració interadministratiu.  

TREBALLS EMPRESA IMPORT EXPEDIENTS DE 
CONTRACTACIÓ 

Obres de restauració i 
consolidació de diferents 
elements del CN de la Muga 

EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SA 

994,80 € 2021/35 

Coordinació del servei de 
seguretat i salut 

INGENIERIA Y 
PREVENCION DE 
RIESGOS SL 

65,58 € 2021/69 

 TOTAL 1.060,38 €  
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*Import corresponent al 50% de les factures presentades 

 

1.4 Adquisició de material vari inventariable 
 

A banda del subministrament habitual que es realitza al llarg de l’any, addicionalment ha sigut 
necessari adquirí altres elements inventariables: 
 

ELEMENTS EMPRESA IMPORT EXPEDIENTS DE 
CONTRACTACIÓ 

Comptador d’usuaris a les 
Planes d’Hostoles 

JOTA 3 ESTUDIS I 
SERVEIS SL 865,15 € 2022/122 

Aparca bicicletes BENITO URBAN SLU 1.161,79 € 2022/122 

Pals, balises, senyalització 
miralls COMERÇ TURRO SA 3.975,60 € 2022/122 

Bicicleta plegable RAIG FLAIX SA 510,00 € 2022/122 

 TOTAL 6.512,54 €  

 

 
Foto 6. Comptador d'usuaris a les Planes d'Hostoles; Foto 7. Pilones de segregació a la Vall d'en Bas 
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1.5 Altres 
 

Altres despeses d’inversió que ha tingut el CVV durant el 2022 són les següents 

CONCEPTE EMPRESA IMPORT EXPEDIENTS DE 
CONTRACTACIÓ 

Estudi caracterització 
estabilitat estructural 

PLANIFICATS 
CONSULTORIA I GESTIÓ 
SL 

6.655,00 € 2021/40 

Subministrament banc a 
Llanars - Camprodon BENITO URBAN SL 179,07* € 2022/177 

Tòtems punt auto-reparació 
a Llanars - Camprodon 

SERVEIS MAQUINÀRIA 
BANYOLINA SL 646,48* € 2022/158 

Llicències plataforma ESCIO ESOLVO GLOBAL SL 4.192,65 € 2022/225 

Marca Pirinexus CONSULPI PROPIEDAD 
INDUSTRIAL SL 726,00 € 2021/343 

Subministrament de sauló i 
ferm a la Vall de Bianya ÀRIDS RIBAS SL 1.792,32 € 2022/122 

 TOTAL 14.191,52 €  

 

*Import corresponent al 22,98 % de la factura.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8. Tòtem de punt d'auto – reparació 

 

 



 

7 
 

2. CAPÍTOL 2 – DESPESA CORRENT 
 

Les actuacions que han generat despeses en el capítol 2 del CVV s’han centrat en gran part en 
accions de manteniment de les diferents vies verdes; no obstant això, com cada any, sorgeixen 
altres necessitats de manteniment que no estan incloses en contractes de manteniment per lots  ja 
sigui per desgast ocasional, inclemències meteorològiques, etc. Aquestes despeses s’han tingut en 
compte.  

Així doncs, la despesa total del Capítol 2 ha sigut la següent: 

Actuacions de manteniment IMPORT 

Servei de manteniment de vies verdes 202.344,18 € 

Pintat de senyalització horitzontal 15.525,41 € 

Reparacions 3.628,79 € 

Cunetes i embornals 4.867,47 € 

Plataforma gestió 17.424,00 € 

TOTAL 243.789,85 € 

 

2.1 Servei de manteniment de les vies verdes 
 
Les tasques de manteniment que realitza el Consorci de les Vies Verdes de Girona en les diferents 
rutes es desglossen per la Via i, en alguns casos que la longitud és molt alta, per subtrams. També 
es diferencien el tipus de servei de manteniment segons la tipologia de la via verda i la climatologia 
de la zona, per la qual cosa, no totes les tasques que es detallen a continuació es realitzen a totes 
les vies verdes.  
 

Les principals tasques de manteniment són les següents, malgrat que cada : 

• Buidatge i recanvi de papereres 
• Sega 
• Substitució de pals, senyals, pilones i tanques malmesos 
• Repàs de cunetes 
• Neteja de gleves  
• Manteniment del paviment 
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A continuació es detalla la relació d’empreses i vies verdes en relació als manteniments del 2022: 

VIA VERDA EMPRESA IMPORT EXPEDIENTS DE 
CONTRACTACIÓ 

Camí de la Muga Arico Forest, Slu 27.119,65  € 2021/56 

Ruta del Ferro i del Carbó i 
Camí ral de Campdevànol 

Arico Forest, Slu 2.262,68 € 2021/301 

Fundació Map 27.508,75 € 2021/309 – 2022/255 

Carrilet I Josep Sola  Barnadas 68.207,70 € 2021/53 

Carrilet II Francesc Corney Ribas 33.400,84 € 2021/54 

Onyar - Verneda Fundació Privada Mas Xirgu 2.028,12 € 2021/57 

Pirinexus 

Cremaverd Sl 

29.277,16 € 

2020/143 – 2021/58 

Josep Sola Barnadas 2020/143 

Excavacions Jordi Fàbrega 
SL 2020/143 – 2021/59 

Ruta termal Fundació Privada Mas Xirgu 1.358,49 € 2021/55 

Àrea pícnic de Salt Fundació Privada Mas Xirgu 3.467,44 € 2021/166 

Tren petit 
Francesc Corney Ribas 

7.713,35 € 2021/300 - 2022/254 Consell Comarcal Baix 
Empordà 

TOTAL  202.344,18 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Reparació de barana a la ruta del Ferro i del Carbó; Foto 10. Reparació de barana a la ruta del Ferro i del Carbó 
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Foto 11. Neteja de cuneta al Carrilet I;  

Foto 12. Neteja de cuneta al Carrilet I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13. Manteniment de senyals a Carrilet II; Foto 14. Manteniment de senyals a Carrilet II 
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Foto 15. Sega a Carrilet II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16. Manteniment de senyals a la Ruta Termal; Foto 17. Manteniment de senyals a la Ruta Termal 
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2.2 Altres tasques de manteniment realitzades 
 

A banda dels treballs anuals de manteniment, s’han realitzat les següents tasques de manteniment.  

39.266,92 EUROS 

 

2.2.1  Pintat de senyalització horitzontal 
 

S’ha reforçat o pintat de nou la senyalització de les vies verdes del Carrilet I i Carrilet II. 

TASCA EMPRESA IMPORT EXPEDIENT 
Pintat de senyalització 
horitzontal a la via verda 
Carrilet II a Sant Feliu de 
Guíxols 

Manuel Yruela Arellano 3.315,03 € 2021/328 

Pintat simbologia via verda 
Carrilet I (Amer, Vall d’en 
Bas) 

Lonix Invest, SL 12.210,38 € 2021/316 

TOTAL  15.525,41 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18. Pintat de senyalització horitzontal a Carrilet I; Foto 19. Pintat de senyalització horitzontal a Carrilet I 
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2.2.2 Reparacions 
 

Durant el 2022 s’ha hagut de fer una reparació a la barana del pont de Mont-ras atès que s’havia 
malmès a causa del desgast dels usuaris i les inclemències climatològiques 

 

TASCA EMPRESA IMPORT EXPEDIENT 
Reparació pont de Mont-
ras Tecnifusta Enginueria SL 3.628,79 € 2022/7 

TOTAL  3.628,79 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20. Reparació de barana al pont de Mont-ras; Foto 21. Reparació de barana al pont de Mont-ras 

 

2.2.3 Cunetes i embornals 
 

S’ha realitzat també una actuació extraordinària en la qual s’han fet treballs de formació de 
cunetes i embornals dins el terme municipal de les Planes d’Hostoles, a la via verda del Carrilet I 

TASCA EMPRESA IMPORT EXPEDIENT 

Formació de cunetes i 
embornals Santiago Roca Pastells 4.867,47 € 2022/95 

TOTAL  4.867,47 €  
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Foto 22. Formació de cunetes i embornals al Carrilet I 

 

2.2.4 Plataforma de gestió àrea de manteniment 
 

Finalment, durant el 2022, l’àrea de manteniment ha estat treballant per la millora del disseny i de 
gestió de la plataforma de gestió de les vies verdes, la qual ja està en funcionament i representa 
una millora substancial a l’hora de resoldre i detectar incidències a les vies verdes i estableix un 
canal de comunicació directe entre el CVV i els seus proveïdors.  

 

TASCA EMPRESA IMPORT EXPEDIENT 
Disseny plataforma gestió 
àrea de manteniment 

Mediterranean Consulting 
Barcelona SL 17.424,00 € 2022/39 

TOTAL  17.424,00 €  
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3. CAPÍTOL 1 (DESPESA DE PERSONAL) 
 

Per a la gestió de totes les tasques esmentades en la present memòria i pel funcionament general 
del Consorci és necessari incloure despeses de personal del propi ens. S’imputa una despesa de  
200.368,89 €, despeses corresponents al personal de les diferents àrees que han estat col·laborant 
amb l’execució de les actuacions objecte de la subvenció. Així doncs, es justifiquen despeses de 
personal de les àrees de serveis tècnics, administració i comunicació. S’ha dedicat a les actuacions 
objecte d’aquesta subvenció, un 90% de dedicació de la seva jornada laboral pel que fa a serveis 
tècnics i comunicació i, en un 100% del personal d’administració.  
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