
Consideracions i aportacions de l’Entesa per Sabadell respecte de 
l’esborrany del document “Ordenació dels horts al terme 
municipal de Sabadell” 
 
 
 
1) Sobre el procediment 

Pel que fa al procediment seguit inicialment, trobem insuficient el marc 
establert per a la discussió del document de treball, i considerem que 
cal obrir-lo a la participació de les entitats de la ciutat que 
actualment treballen en els temes de l’horta i també als col·lectius i 
les persones que participen en experiències novedoses, com per exemple 
l’horta ecològica l’Escarola, al barri de la Creu Alta, o l’Hort amb Gràcia, al 
barri de Gràcia, tal i com quedava recollit a la moció presentada per 
l’Entesa per Sabadell aprovada de pel Ple municipal l’octubre del 2012.    

 
“Cercar, en el termini de tres mesos i amb la participació de les 
entitats i persones interessades, la fórmula de gestió i regulació 
dels horts urbans de titularitat pública i privada i el seu ús social.” 

 

2) Sobre l’Estat de la qüestió 

A l’apartat 2 – Estat de la qüestió s’afirma que l’Ajuntament va començar 
a eliminar hortes del domini hidràulic l’any 2000, quan aquest procés va 
començar l’any 1995. 

 

3) Sobre les funcions dels espais d’horta 

Considerem que en l’actual context no podem parlar de què la funció 
productiva sigui la principal dels horts. Proposem que es digui que és una 
de les seves funcions importants. 

Pel que fa a les funcions de l’horta urbana, considerem que cal destacar 
la dimensió comunitària i relacional, d’àmbit social i cultural dels 
horts urbans, a més de les esmentades en el document de treball 
(ambiental, educativa, d’integració social, productiva...). 

 

4) Sobre els valors de l’activitat hortícola 

En el mateix sentit, considerem que caldria parlar de valors “socials i 
comunitaris”, entre els quals caldria fer una referència a l’intercanvi 
generacional. 



D’altra banda, trobem a faltar els valors mediambientals i de promoció 
de l’ecologia. 

 

5) Sobre els horts periurbans fora d’ordenació 

Trobem alguns aspectes del document realment discutibles, com el 
plantejament de fer desaparèixer tots els horts periurbans fora 
d’ordenació, ja que caldria definir millor els criteris a seguir per 
clausurar-los i estudiar en quins casos procedeix la seva ordenació. 
 

 
6) Sobre la gestió dels horts de propietat municipal 

Caldria agilitar els mecanismes previstos al Reglament dels horts de 
titularitat municipal per tal d’evitar que es produeixin períodes llargs fins 
les noves adjudicacions de les parcel·les lliures. 

 

7) Sobre els horts en balcons, terrasses i patis 

Considerem que en aquest àmbit no es pot imposar, sinó únicament 
recomanar un determinat sistema de rec. 

 

8) Sobre els espais susceptibles d’esdevenir horts urbans 

Considerem que, tot i que es tracta d’un document de treball d’abast 
municipal, caldria tenir en compte tots aquells solars en desús 
susceptibles d’acollir horts urbans (municipals o privats) i un 
programa de desenvolupament ajustat a la titularitat del sòl. 
 

9) Sobre la xarxa d’horts urbans 

Considerem que ha de ser un objectiu municipal promoure la xarxa 
d’horts de la ciutat fomentant la creació d’horts urbans, per la qual 
cosa és indispensable la col·laboració directa dels agents socials 
esmentats, que hauran de treballar de forma coordinada amb 
l’administració local per assolir llurs objectius. 
 
 
10) Sobre les Condicions tècniques generals dels horts 
provisionals 

Considerant que aquests espais tenen una funció comunitària, caldria 
flexibilitzar les condicions d’ús. 

- L’apartat 5 prohibeix la comercialització i destina els excedents al 
Rebost solidari. A més d’aquesta opció proposem que es contempli 
la possibilitat d’intercanvi. 



- Els apartats 6 i 7 prohibeixen específicament l’ús d’equips de so i la 
celebració de festes, etc. Tanmateix, aquests espais poden 
esdevenir un punt neuràlgic dels barris i l’ús d’horta pot ser 
compatible amb la programació d’activitats culturals o infantils. Per 
tant, som partidaris d’eliminar aquests dos punts o bé flexibilitzar-
los completament. 

- Considerem que l’apartat 21, que prohibeix plantar-hi arbres i 
arbustos, no està justificat i proposem eliminar-lo.  

- Pel que fa a la condició específica per als espais de titularitat pública 
de què les entitats hagin de subscriure una pòlissa d’assegurances, 
qüestionem la necessitat d’aquesta mesura. 

 

11) Sobre la relació Ajuntament-usuaris 

A nivell de millores concretes, caldria tenir en consideració el resultat 
d’experiències semblants a d’altres municipis, on la relació l’Ajuntament-
usuaris és quelcom consensuat i es facilita als hortolans el 
desenvolupament de la seva tasca a través de l’adopció de mesures 
concretes, com facilitar l’accés a punts d’aigua, intermediació amb la 
Companyia d’aigües, una possible rebaixa de l’IBI als propietaris de 
solars que els cedeixin per poder fer un hort urbà, assessorament 
municipal, amb la propietat del solar utilitzat i la companyia d’aigües, 
entre d’altres. 
 

12) Sobre la possible modificació de Pla General 

Considerem que la proposta que es fa en el punt 3.3 de modificar 
puntualment el PGMOS per a l’establiment dels horts urbans és 
innecessària. 
 
 
 
Sabadell, 19 de juny de 2013  


