
1

Dilluns, 1 de desembre de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Moià

EDICTE d'aprovació definitiva

El Ple de la Corporació en data vint-i-tres de gener de dos mil catorze, va aprovar inicialment el reglament dels "horts del 
rector" de Moià.

En no haver-hi hagut reclamacions ni al·legacions durant el termini d'informació pública, l'acord inicial ha esdevingut 
definitiu.

En compliment de l'establert per la legislació de règim local vigent publiquem a l'Annex el text íntegre del reglament dels 
"horts del rector" de Moià.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de 
la data de publicació d'aquest edicte.

ANNEX.

REGLAMENT DELS HORTS SOCIALS DE MOIÀ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

L'Ajuntament de Moià té interès a desenvolupar un projecte destinat a persones i famílies de Moià consistent en la 
cessió d'ús de les parcel·les agràries conegudes amb el nom de l'hort del rector" per tal de realitzar-hi labors agrícoles 
de subsistència, oferint també l'oportunitat d'aprendre tècniques de conreu i conservació dels aliments.

La voluntat que presideix aquesta iniciativa és crear una eina integradora, d'aprenentatge i de participació ciutadana que 
beneficií persones i famílies del nostre municipi en situació de risc social en un moment en que la conjuntura econòmica 
augmenta l'exclusió social i la pobresa.

"L'hort  del rector" compta amb tres parcel·les de 100 m2 aproximadament cadascuna. La seva explotació pot auto 
abastir d'aliments a persones o famílies amb problemes de mancança de recursos: l'hort ofereix verdures i hortalisses 
en quantitat i qualitat adients pel consum propi.

L'activitat generarà un espai de relació positiva i intercanvi de coneixements entre les persones i famílies beneficiàries. 
El projecte també vol oferir l'oportunitat d'aprenentatge de tècniques de conreu sostenible als beneficiaris així com a la 
resta de ciutadans si s'escau.

Un  altre  objectiu  destacat  d'aquesta  iniciativa  és  la  divulgació  del  valor  de  l'agricultura  de  proximitat,  natural  i 
respectuosa amb el medi ambient. La promoció, la formació, l'educació ambiental i bones pràctiques de conreu i el 
respecte pel medi ambient i per la salut connecta l'ésser humà amb els cicles de la natura i amb els valors tan rellevants 
com la cooperació i el coneixement del nostre món rural més proper.

1. Objecte del Reglament.

Aquest Reglament té per objecte la regulació del règim d'autorització del dret d'ús i explotació dels Horts del Rector amb 
finalitats de caire social.

2. Beneficiaris.

Poden demanar llicències d'explotació dels horts del rector les persones i/o unitats de convivència que reuneixin els 
següents requisits:

a) Ser major d'edat (18 anys) o estar legalment emancipat.
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b) Estar empadronat i residir efectivament a Moià, amb un any d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.  
Aquest requisit l'hauran d'acreditar la totalitat dels membres de la unitat de convivència del sol·licitant.

3. Preferència en l'adjudicació.

Tindran preferència en l'adjudicació de les llicències, les persones amb menor capacitat adquisitiva i menor patrimoni 
personal que acreditin uns ingressos econòmics inferiors a 1,5 vegades l'IRSC.

4. Comissió tècnica de gestió i seguiment.

La gestió dels horts anirà a càrrec d'una comissió tècnica de gestió i seguiment encarregada de vetllar pel compliment 
dels objectius del projecte que tindrà les següents responsabilitats:

- Elaborar les propostes d'adjudicació de les parcel·les.
- Supervisar i avaluar la implantació del projecte.
- Vetllar pel manteniment dels serveis comuns a satisfer pels usuaris.

5. Composició de la comissió.

Aquesta comissió estarà integrada per:

- El regidor de via pública.
- Un tècnic de serveis socials.
- Un tècnic d'hort.
- El senyor rector.

El  tècnic d'hort,  designat  per  l'Ajuntament,  oferirà  assessorament  als beneficiaris  i  vetllarà per l'adequat  ús de les 
parcel·les i de les eines, realitzant acompanyament i propostes de millora, atenent a les necessitats quotidianes dels 
beneficiaris, supervisant l'ús de les eines i el material municipal.

6. Durada de la llicència.

La llicència tindrà una durada de dos anys (dues temporades de cultiu).

La llicència quedarà resolta i  sense efecte si es produeixen canvis substancials en la situació socioeconòmica dels 
beneficiaris o bé per renúncia, defunció del titular (en aquest cas la transmissió només es podrà fer al cònjuge vidu 
sempre que compleixi les condicions per accedir-hi), canvi de residència o per tenir la parcel·la abandonada o sense 
cultivar més de dos mesos seguits.

7. Règim d'ús.

1. La responsabilitat de buscar els fems o compost, canyes, llavors i eines serà compartida entre el beneficiari de la 
parcel·la i l'Ajuntament. En cas necessari, l'Ajuntament transportarà el material que manqui sota supervisió del tècnic 
d'hort.

2. En el cas que es produeixin excedents en el conreu, es proporcionaran estratègies per tal de fomentar la creació de 
conserves d'aquests aliments i l'intercanvi de productes entre els beneficiaris. Els aliments que s'obtinguin s'hauran de 
destinar  obligatòriament  a  l'autoconsum  o  donació  a  entitats  benèfiques.  Resta  totalment  prohibida  la  seva 
comercialització.

3. L'horari d'accés a l'hort és lliure tots els dies de la setmana.

4. L'Ajuntament de Moià no es fa responsable dels furts i actes vandàlics que puguin sofrir les parcel·les.

5. Les llicències atorgades tenen caràcter personalíssim, i en cap cas els titulars no podran cedir, alienar, gravar o 
disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de l'autorització d'ús, ni transmetre-la a tercers.

6. Els adjudicataris dels horts estan obligats:

a.  A  vetllar  pel  bon  ús  dels  terrenys,  els  camins,  el  reg,  la  caseta  i  altres  instal·lacions  del  sector  i  respondre 
econòmicament de tots els danys que ocasioni el seu mal ús.
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b. A mantenir en perfecte estat de totes les instal·lacions, zones verdes, tanca de protecció, inclòs el reg, amb l'obligació 
d'avisar al tècnic de l'hort o a l'ajuntament de qualsevol avaria.

c. Si l'usuari ve acompanyat de gossos, aquests hauran d'estar fermats per no causar molèsties o perjudicis a persones 
o conreus, i no podran estar sols en absència de l'usuari.

d. Utilitzar la canya natural com a tutor de les diferents collites.

e. Utilitzar les espatlleres per emmagatzemar les canyes degudament lligades. Les canyes no podran guardar-se a la 
casetes ni al terra.

f. Realitzar una correcta gestió de la dotació de l'aigua de reg assignada a cada parcel·la, respectant la tipologia del reg 
inicial, sense realitzar-ne modificacions.

g. Realitzar la seva tasca dins els límits de l'hort adjudicat.

h.  Complir  amb  la  ordenança  municipal  de  recollida  de  residus  o  qualsevol  altra  normativa  aplicable  en  matèria 
ambiental.

i. Facilitar l'entrada als horts d'escolars que sota la direcció de monitors vulguin conèixer els treballs agrícoles.

j. A fer-se càrrec de gestionar adequadament els residus que es produeixen i compostar les restes vegetals en els 
compostadors habilitats per a tal ús.

k. A respectar i complir les mesures sanitàries per a la prevenció de riscos, la protecció de la salut o la lluita contra les 
amenaces a la salut pública.

7. No està permès:

a. Utilitzar maquinària o productes químics que puguin afectar als horts veïns o causar danys a conreus, canals de reg o 
al medi ambient en general.

b. La utilització de productes fitosanitaris (insecticides, fungicides, herbicides...) d'origen químic per al control de plagues 
o malalties. El tècnic d'hort facilitarà assessorament per al control integrat de les plagues si s'escau.

c. La utilització d'adobs de tipus químic, i caldrà utilitzar preferentment adobs d'origen orgànic degudament compostats i 
aptes per al cultiu.

d. Conrear cap espècie que no sigui pel consum humà, admetent-se com a única excepció el conreu de plantes de 
jardineria.

e. Un mateix conreu no pot superar en un 50% la superfície de la parcel·la.

f. El conreu de plantes degradants del sòl, ni invasores.

g. El conreu de plantes psicotròpiques.

h. La comercialització dels productes obtinguts en el conreu de l'hort.

i. La realització de cap tipus d'obra, ni tanca o separació, ni barbacoes, ni taules fixes o bancs, ni modificar l'interior ni  
l'exterior  de la caseta,  ni  la construcció  de nous elements o la  modificació dels  existents  sense autorització  de la 
parròquia.

j. Caçar, capturar ocells, talar arbres o qualsevol activitat susceptible de causar dany a la flora i la fauna de l'hort i de 
l'entorn.

k. L'acumulació o abandonament de qualsevol material o deixalla, tan dins com fora de la parcel·la de l'hort, ni en la 
caseta.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

40
31

15
5



4

Dilluns, 1 de desembre de 2014

l.  Aportar  cap  material  (bidons,  plàstics,  cadires...)  susceptible  d'alterar  l'estètica  de  lloc.  Resta  prohibit  instal·lar 
hivernacles, excepte en aquells casos en que ho autoritzi de manera excepcional la comissió de gestió, fixant una sèrie 
de criteris.

m. L'ús d'altres materials com varetes de ferro o similars per tutorar la planta.

n. Alterar els camins i manipular les conduccions comunes de reg de l'hort adjudicat.

o. Moure fites i tanques que delimitin l'hort.

p. La cessió, préstec, arrendament o subarrendament de l'hort a una tercera persona.

q. Circular per l'interior de l'hort amb vehicles de motor, excepte quan s'utilitzin eines agrícoles prèvia autorització de 
l'Ajuntament.

r. Estacionar vehicles a l'interior de l'hort excepte els dels serveis municipals per realitzar les tasques de manteniment  
necessàries.

s. Resta prohibida la realització de foc o qualsevol crema de restes vegetals al llarg de l'any.

8. Barems i valoració social.

1. Les sol·licituds presentades seran valorades atenent el següent barem:

Famílies monoparentals i/o nombrosa: 10 punts.

Persona sola: 5 punts.

Famílies en les quals en el nucli de convivència hi hagi algun membre en situació d'atur: 10 punts.

Famílies en les quals en el nucli de convivència hi hagi algun membre dependent (amb resolució de la Generalitat) o 
discapacitat (amb resolució del CAD): 10 punts.

Prèvia valoració del l'equip de Serveis Socials Bàsics, preveient possibles situacions de risc i/o marginació (depenent de 
la de la situació social): de 5 a 15 punts.

2. En cas d'empat en les sol·licituds es tindrà en compte l'antiguitat de padró al municipi.

9. Sol·licitud de llicència.

1.  La sol·licitud de llicència s'haurà de formular complimentant el model normalitzat que l'Ajuntament tingui establert,  
acompanyada de la documentació següent:

2. Fotocòpia i original del DNI.

3. En funció de la situació:

3.1. Si és pensionista, Certificat de l'Institut Nacional de la Seguretat Social dels ingressos mensuals obtinguts.

3.2.  Si  rep una pensió no contributiva o un altre tipus d'ajuda per part  de l'Oficina d'Acció Ciutadana, Certificat  de 
Benestar Social.

3.3. Si treballa, fotocòpia i original del full de nòmina.

3.4. Si no treballa i rep la prestació d'atur, certificat d'ingressos de l'OTG (Oficina de Treball de la Generalitat).

3.5. Fotocòpia de la última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) completa de tots els  
membres de la unitat de convivència obligats a presentar-la.

En cas de no haver  presentat  la  declaració  de la renda de l'any anterior per  no estar-hi  obligats,  d'acord amb la 
normativa tributària, caldrà presentar els certificats de retencions i ingressos de l'IRPF de l'any anterior de totes les 
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empreses treballades, certificats de pensió i/o INEM o altres que acreditin que no tenen ingressos màxims superiors a 
1,5 vegades l'IRSC.

Moià, 18 de novembre de 2014
L'alcalde, Dionís Guiteras i Rubio

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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