APORTACIONS DE L’ENTESA PER SABADELL
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM D’ÚS DELS
HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER L’ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC

Atès que la Regidoria de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes va plantejar a la reunió
del Protocol sobre la gestió dels ecosistemes del Rodal de Sabadell del passat
dia 5 de juliol de 2012, la proposta de modificació dels Text Refós del Reglament
de règim d’ús dels horts de titularitat municipal i per l’atorgament de llicències
d’ús privatiu del domini públic.
Atès el fet que aquesta normativa reguladora afecta directament als usuaris d’aquest
servei, però també a les entitats interessades en la utilització d’uns espais públics que
l’Ajuntament posa a la seva disposició en les condicions que consideri oportunes.
Atès que ja existeix un precedent històric sobre el tipus de concessió i l’ús de les
llicències concedides a particulars i/o entitats de la ciutat, que han estat regulades pel
Reglament d’ús d’horts de titularitat municipal que hores d’ara és en procés de
modificació i actualització.
El grup municipal de l’Entesa per Sabadell, després d’haver revisat el document de
treball presentat per la Regidoria de Sostenibilitat, el qual inclou els canvis proposats
respecte el Reglament vigent, que va ser aprovat l’any 2007, presenta un seguint
d’aportacions i propostes de millora.

Primera
TÍTOL I CONDICIONS GENERALS
Article 4. Termini
1. Les llicències d’us privatiu de cadascun de les parcel·les d’hort s'atorgaran per un
període màxim de 5 anys amb excepció de les situacions preexistents, que tindran una
vigència indefinida fins la renúncia, la mort del/de la titular o la revocació d’aquesta
derivada de l’incompliment d’aquest Reglament.
2. L’Ajuntament de Sabadell procedirà a comunicar el titular de la llicència l’extinció
d’aquesta amb caràcter previ.
PROPOSTA:
En cas de no utilitzar la parcel·la durant un termini de temps considerable o fer-ne un
mal ús de forma reiterada, sense que existeixi un motiu justificat i comunicat a
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l’Ajuntament, el beneficiari de la concessió perdrà la seva titularitat i aquesta retornarà
a l’àmbit municipal.

Segona
TÍTOL I CONDICIONS GENERALS
Article 6. Règim econòmic de les llicències
6. Estaran exempts del dipòsit de la fiança esmentada, aquells adjudicataris que hagin
acreditat una renda que no superior a 0,6 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència
de Catalunya (IRSC) i aquells adjudicataris que resultin d’una situació preexistent.
PROPOSTA:
L’exempció de l’import del dipòsit serà efectiva en aquells casos de particulars o
entitats sense afany de lucre que justifiquin una situació de precarietat econòmica
greu, tot i que aquesta podrà ser objecte de revisió pels serveis municipals.

Tercera
TÍTOL II OBLIGACIONS DELS TITULARS DE LES LLICÈNCIES
Article 8. Règim d’ús de les parcel·les d’hort
a) Els adjudicataris titulars de les llicències dels horts estan obligats a crear una
Associació d’Hortolans per cada zona d’horta, o be associar-se a les ja existents,
escollint un representant per a cadascuna d’elles.
PROPOSTA:
Els adjudicataris titulars de les llicències dels horts municipals estan obligats a
participar activament a les associacions d’hortolans existents, seguint les seves
indicacions o normativa interna i respectant els acords de la majoria dels seus
membres adoptats de manera democràtica i a poder ser consensuada.
f) A utilitzar sistema de rec localitzat (rec per goteig, microaspersió i cinta exhudant),
sempre que sigui possible, i a establir torns de rec, si fos necessari.
PROPOSTA:
A banda de la recomanació als usuaris a instal·lar un sistema de rec que afavoreixi
l’estalvi d’aigua cal establir un límit de volum d’aigua màxim que es pugui consumir per
dia i per m2 per tal d’afavorir un ús sostenible dels recursos hídrics.
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Quarta
TÍTOL II OBLIGACIONS DELS TITULARS DE LES LLICÈNCIES
Article 10. Manteniment, obres i danys en el domini públic
2. Aniran a càrrec de les associacions d’hortolans i les associacions de Can Roqueta en
el marc del conveni de col·laboració que subscriguin la conservació i el manteniment
ordinari de les instal·lacions comunes: instal·lació de rec, camins, zona
d’esbarjo,serveis, tanques, portes d’accés.
PROPOSTA:
Les actuacions de manteniment d’espais públics, com camins d’accés o zones
d’esbarjo, haurà de fer-se sota criteris establerts pel propi Ajuntament i respectant el
seu ús compartit amb d’altres persones no titulars de la llicència d’hortolans. Les
reparacions provocades per robatoris o actes vandàlics haurien d'anar a càrrec d’una
assegurança específica contractada pel propi Ajuntament

Cinquena
TÍTOL II OBLIGACIONS DELS TITULARS DE LES LLICÈNCIES
Article 13. Horts ecològics
1.L’Ajuntament podrà fer una reserva de zones d’horta per a la producció ecològica.
Aquesta reserva caldrà esmentar-la específicament a cada convocatòria que s’iniciï.
PROPOSTA:
L’Ajuntament incentivarà els horts ecològics assessorant tècnicament, si s’escau, a tots
els titulars d’horts municipals en el conreu sense cap mena de productes químics o
similars, que cal prohibir i substituir per tècniques de fertilització orgànica, per tal de
fomentar l’agricultura ecològica com un sistema més respectuós amb el medi ambient.

Sisena
TÍTOL II OBLIGACIONS DELS TITULARS DE LES LLICÈNCIES
Article 14. Règim específic de les associacions i entitats
2. Les associacions o entitats de les parcel·les d’una mateixa horta tindran l’opció de
no constituir una nova societat una comunitat d’hortolans, sempre que acordin de
forma conjunta la designació de les persones que exerciran la representació de la
totalitat d’entitats i associacions davant l’Ajuntament, i la manera en que es donarà
compliment a les obligacions establertes en l’article 10 d’aquest Reglament.
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PROPOSTA:
Les parcel·les concedides a entitats s’adjudicaran per un termini de cinc anys tal i com
es fa amb la resta de beneficiaris de la concessió d’horts de titularitat municipal i caldrà
tenir en compte els representants legals de cadascuna d’elles com a interlocutors.

ALTRES CONSIDERACIONS:
•

CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT de l’aplicació del Reglament
d’ús dels horts de titularitat municipal, amb la participació d’entitats implicades
en la promoció de l’horta ecològica i representants de les comunitats
d’hortolans, membres del Protocol del Rodal i representants dels grups
municipals, si s’escau.

•

PROMOCIÓ DE L’HORTA ECOLÒGICA en el moment de fer la selecció de
sol·licituds presentades en cada convocatòria i afavorint aquesta modalitat en
les concessions ja existents a l’actualitat.

•

APLICACIÓ DE MESURES ESPECÍFIQUES per tal d’evitar situacions de deixadesa
o abandó durant anys de parcel·les destinades a l’horta que no s’utilitzen, les
quals s'haurien d'adjudicar a persones i entitats en llista d'espera o fer noves
convocatòries.

•

ELABORACIÓ D’UN REGLAMENT ESPECÍFIC D’HORTS URBANS, segons els
acords adoptats per Ple Municipal després de l’aprovació de la moció
presentada per l’Entesa per Sabadell, per tal de regular aquesta nova modalitat
d’horta a la nostra ciutat.

•

REDACCIÓ D’UNA PLA DE GESTIÓ DE L’HORTA PÚBLICA existent al nostre
terme municipal, sobretot a la zona del Ripoll i Can Roqueta, amb una
superfície de sòl molt important (gairebé 140.00 m2.) que requereix d’una
atenció especial.

Virginia Domínguez
Regidora Portaveu Grup Municipal d’Entesa per Sabadell
Sabadell, 6 de novembre del 2012
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