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Ajuntament de Gandia 
Edicte de l’Ajuntament de Gandia sobre aprovació del text regulador del preu públic per visites guiades als Centres d’Interpretació 
Ambiental, a la Cova del Parpalló i als Espais Naturals.

EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinaria celebrada el dia 15 de setembre de 2016, va acordar el seguent:
Aprovar el Text Regulador del preu públic per visites guiades als Centres d’Interpretació Ambiental, a la Cova del Parpalló i als Espais Natu-
rals, amb efectes desde la seua publicació:
“TEXT REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER VISITES GUIADES ALS CENTRES D’INTERPRETACIÓ AMBIENTALS, A LA COVA 
DEL PARPALLÓ I ALS ESPAIS NATURALS:
Article 1r. Objecte. Constitueix l’objecte d’aquest preu públic les visites guiades al Centres d’Interpretació Ambiental, a la Cova del Parpalló 
i als Espais Naturals de Gandia.
Article 2n. Obligació de pagament. Estan obligades al pagament les persones que realitzen les visites guiades esmentades.
Article 3r. Quantia. L’import del preu o tarifa per les visites guiades serà, per persona, IVA inclòs , el que resulte de la següent taula:

Tarifa
Visita als Espais Naturals (Parc dels Ullals, Paratge Natural Parpalló Borrell o 
altres de la Xarxa d’Infraestructures Verdes de Gandia), per cadascú dells. 2 €

Visita al Centre d’Interpretació de la Marjal de Gandia 2 €
Visita al Centre d’Interpretació Parpalló-Borrell 2 €
Visita a la Cova del Parpalló. 2 €
Visita Conjunta Centre d’Interpretació Parpalló-Borrell y Cova 3 €
Visita grup, format per un mínim 20 persones, per persona i activitat (ja siga 
Centre d’Interpretació, Cova, paratge o altra) 1 €

Majors de 65 i menors de 12 anys fins a 7, habilitant per a totes les visites d’un 
àmbit, ja siga el de Parpalló, el dels Ullals o altres que pogueren definir-se. 1 €

Menors de 7 anys, qualsevol visita Gratuït

Article 4t. Naixement de l’obligació de pagament i forma de pagament. Naix l’obligació de pagament en el moment del començament de la 
corresponent visita. El pagament és realitzará a través dels mitjans que dispose l’Ajuntament.
Article 5é. Remissió normativa. El present preu públic es regirà, en tot allò no previst en aquest text regulador, per l’Ordenança General de 
Preus Públics i normativa a què aquesta última es remet.
Article 6é. Aplicació. El present preu públic començarà a aplicar-se l’endemà de la publicació d’aquest text en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia i continuarà en vigor fins a la seua modificació o derogació.
A P R O V A C I Ó
Aquest Text Regulador, que consta de sis articles, va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2016, 
i publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. ______, de data _________.
SEGON.- Publicar el present acord en el Bulletí Oficial de la Provincia de València, els interessats podrán interposar recurs Contenciós-Ad-
ministratiu davant la Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dins del plaç de dos mesos des del 
dia següent a la publicació.”
El que es fa públic per a general coneixement.
Gandia, 27 de setembre de 2016.—El secretari general del Ple (R. Conselleria de Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12), Lorenzo Pérez 
Sarrión.
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