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1. Objectius dels horts lúdics 
 
Per tal d’ elaborar una proposta de gestió de les instal·lacions projectades cal tenir ben 
clars els objectius que es pretenen assolir, tan els objectius generals com els objectius 
de qualitat. 
 

 
 
1.1 Objectius generals 
La voluntat del projecte és millorar la qualitat paisatgística de les perifèries de Gavà 
mitjançant la implantació d’ uns horts públics, fomentant així la creació d’ espais 
socials per a la gent gran i els escolars.  La finalitat principal és la millora dels espais i 
la seva funció social, tenint en compte que la producció d’aquests horts es dedica 
exclusivament a l’autoconsum. Així, més endavant anomenem els objectius generals 
de la proposta:  
 
▫  Millorar la qualitat paisatgística de la perifèria de Gavà 
La proliferació dels horts marginals, confinats en espais precaris als afores de Gavà, 
que aprofiten materials de rebuig per delimitar l’espai o construir casetes d’eines ha 
acabat provocant situacions de risc, a més d’un fort impacte visual i de degradació 
paisatgística. 
Per tal de reduir l’ impacte visual i millorar la qualitat paisatgística es proposa 
centralitzar aquests espais en una mateixa zona integrada amb l’ entorn.   
 
▫ Resituar les zones d’ horta que ocupen espais il·legals i/o provoquen 
situacions de risc 
Amb aquest projecte es pretén eradicar els horts marginals existents, situats en espais 
de risc o il·legals, i reubicar-los en un mateix recinte que compleixi la normativa vigent.  
 
▫  Fomentar la creació d’horts socials per a l’ autoconsum  
 
▫ Dissenyar l’ espai d’ acord amb les característiques del lloc i del paisatge, 
respectuós amb el medi natural i coherent amb els valors paisatgístics de l’ entorn. 
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1.2 Objectius de qualitat 
 
Els espais hortícoles poden contribuir a la formació d’una imatge de qualitat adaptada 
a la identitat local i poden aportar beneficis socials a diferents nivells. Això aconsella 
establir uns objectius de qualitat d’ aquests espais que indiquem a continuació: 
 
▫  Promoure-hi bones pràctiques d’ agricultura ecològica basades en criteris de 
sostenibilitat ambiental que comportin un augment de la biodiversitat, un bon 
coneixement dels processos naturals i una alimentació més saludable. 
 
▫ Ordenar-ne els usos i les activitats, configurant un espai multifuncional on l’ 
activitat productiva dirigida a l’ autoconsum pugui coexistir amb les activitats de 
caràcter social, lúdic o educatiu. 
 
▫  Definir uns criteris formals i materials coherents, tant per a aquells elements 
propis de l’activitat productiva com per als que s’associen als usos lúdics i socials. 
 
▫  Garantir la connectivitat externa i l’accessibilitat interna dels horts mitjançant 
una xarxa de camins integrada al sistema urbà. 
 
▫  Fomentar una utilització pública responsable dels horts lúdics, basada en la 
valoració de l’espai per part dels ciutadans i la prevenció d’actes de vandalisme. 
 
▫  Fomentar la gestió comunitària dels horts, tot garantint la participació activa tant 
dels usuaris com de l’Administració. 
 
▫  Promoure l’associacionisme entre els usuaris i el foment d’una cultura 
cooperativa. 
 
▫  Recuperar, quan sigui possible, les infraestructures agràries, les varietats 
hortícoles tradicionals de la zona i les pràctiques hortícoles tradicionals. 
 
▫  Fomentar l’ús educatiu de l’espai entre les escoles, associacions i altres 
col·lectius, cosa que facilitarà la valoració, el coneixement i l’apreciació social d’aquest 
espai. 
 
▫  Fomentar tan el respecte per la natura  com la importància d’ una bona 
alimentació entre els joves en edat escolar.  
 
 
 
2. Funcions dels espais hortícoles  
 
Els horts són espais oberts que poden complir una gran diversitat de funcions, entre 
les quals destaquen: 
 
▫  La funció productiva d’autoconsum: és la raó de ser dels horts. Tradicionalment 
ha suposat una adaptació mútua entre el lloc i les pràctiques agrícoles per tal d’assolir-
hi la màxima productivitat. 
 
▫  La funció ambiental: relacionada amb el potencial dels horts per conservar els 
valors i les funcions ecològiques, culturals i paisatgístiques dels espais lliures, 
especialment als àmbits periurbans, com és el nostre cas. 
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▫  La funció urbanística: associada a la contribució que fan els horts al manteniment 
dels sistemes d’espais lliures urbans o periurbans. 
 
▫  La funció social: vinculada al potencial de cohesió social dels horts a través 
d’activitats de caire educatiu, lúdic, terapèutic, etc., que expliquen en bona mesura el 
renovat interès social que hi ha per 
aquests espais. 
 
▫  La funció salutífera: derivada dels nombrosos efectes beneficiosos dels horts sobre 
el benestar personal, la salut i l’alimentació. 
 
▫  La funció cultural: la tradició hortícola es troba profundament arrelada tant en 
poblacions rurals com urbanes d’arreu del món i forma part de la cultura popular, el 
mode de vida. Gavà pertany a una zona de Catalunya de forta tradició pagesa. 
  
▫  La funció estètica: malgrat la diversitat formal dels horts en les diferents cultures, 
generalment constitueixen un referent de varietat, riquesa i harmonia. 
 
 
 
3. Concessió d’ un hort urbà 
  
Per tal de gaudir d’ una parcel·la dels horts lúdics de Gavà, caldrà tenir en compte els 
aspectes que es tracten a continuació 
. 
3.1 Requisits per a la concessió 
 
1. Majors de 60 anys, jubilats o pensionistes que no duguin a terme cap altre activitat 
remunerada. 
 
2. Residents i empadronats al municipi de Gavà. 
 
3. Que no disposin d’un altre hort. 
 
Es valorarà positivament: 
 
1. Haver tingut un altre hort al llarg de la seva vida, haver ajudat en un hort algun cop, 
haver estat pagès, que no s’hagi tingut mai cap i s’estigui interessat en tenir un. 
 
2. No haver-se adjudicat anteriorment una altra parcel·la o hort a un membre de la 
mateixa unitat familiar. 
 
3. Recursos econòmics, tenint com a referent el Salari Mínim Interprofessional, segons 
la pensió tindran més o menys punts per a l’obtenció de la concessió. 
 
4. Podran optar a l’adjudicació, un grup o col·lectiu, sempre i quan els seus membres 
compleixin les condicions anteriors. S’afegeix l’acreditació de finalitats de caire 
pedagògic, terapèutic o social. En tot cas caldrà la designació d’una persona 
responsable del grup, amb la qual es mantindran totes les relacions derivades de 
l’adjudicació. 
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3.2 Documentació que caldrà presentar 
 
Omplir la sol·licitud (que s’ adjunta a la pàgina següent) i presentar-la al Registre 
General, acompanyada de: 

•  Fotocòpia del D.N.I. 
•  Certificat de convivència. 
•  Justificant d’ingressos econòmics 
•  Rebut de l’ I.B.I. (Impost Béns Immobles) 

 
El sistema d’adjudicació d’autoritzacions d’ús s’atorgarà a través d’un sistema de 
valors de mèrits entre totes les sol·licituds rebudes segons els criteris establerts. 
 
 
3.3 Durada i cost 
 
Les autoritzacions per l’ús de cadascuna de les parcel·les s’atorgaran per a un 
període de 2 anys, prorrogables fins a un total de 5 anys si es compleixen els 
requisits pactats a l’ inici de la concessió. Benestar Social tindrà en compte la llista 
d’espera per a l’ús d’aquestes parcel·les. 
 
La concessió és gratuïta, mentre l’Ajuntament no hagi aprovat una normativa 
que disposi el pagament de preu o cànon per a la utilització de l’hort. En aquest 
cas els usuaris quedaran obligats a satisfer la taxa municipal anual d’acord amb les 
Ordenances Municipals. Aquesta taxa podrà ser variable en funció del consum de 
l’aigua de cada usuari. 
 
3.4 Sol·licitud a emplenar 
 

 
 
 
3.5 Obligacions dels Usuaris 
 
▫  No és permès: 
a) El conreu de cap espècie que no sigui per al consum humà, admetent-se com a 
única excepció el conreu de plantes de jardineria 
b) El conreu de plantes degradants del sòl. 
c) El conreu de plantes psicotròpiques. 
d) La comercialització, per la forma que sigui, dels productes obtinguts en el conreu de 
l’hort.  

 
SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D’ HORT URBÀ:       
 
Nom i Cognoms: 
Domicili: 
C.P.: 
Telèfon de contacte:     D.N.I.: 
 
Adjunto la següent documentació: 
�Certificat de convivència    � Fotocòpia del D.N.I. 
�Justificant d’ ingressos econòmics   � Últim rebut del’ IBI 
 
PER A SER PRESENTADA AL REGISTRE GENERAL DE L’ AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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e) La realització de cap classe d’obra, i en concret la instal·lació de cap tipus de nova 
tanca o separació; barbacoes; taules fixes o bancs, així com la modificació interior ni 
exterior de la caseta si n’hi ha, o la construcció o instal·lació de nous elements o 
modificació dels existents, sense autorització de l’Ajuntament. 
f) La tinença i cria de qualsevol mena d’animal o bestiar. En cas que l’usuari utilitzi 
l’hort acompanyat d’animals, aquests hauran d’anar fermats per no causar molèsties o 
perjudicis a persones o conreus, i no podran restar sols a l’hort en absència de l’usuari. 
g) Caçar, talar arbres, o qualsevol altra activitat susceptible de causar un dany en la 
fauna i flora que pugin existir en l’hort. 
h) L’acumulació o abandonament de qualsevol material o deixalla, ja sigui a dins o fora 
de l’hort, així com l’aportació de qualsevol tipus d’objecte aliè a la funció de l’hort 
susceptible d’alterar l’estètica del lloc. 
i) Alterar els camins i conduccions de reg de l’hort adjudicat. 
j) Moure les fites que delimitin l’hort municipal. L’usuari s’obliga a executar el seu 
treball dins dels límits de l’hort adjudicat, sense extralimitar la seva activitat més enllà 
dels límits afitats de l’hort. 
k) Plantar arbres que puguin envair finques o parcel·les col·lindants. 
l) La cessió, préstec, arrendament o subarrendament de l’hort a una tercera persona. 
L’usuari s’obliga a executar el seu treball personalment, llevat de casos de força major 
que haurà d’acreditar davant de l’Ajuntament, i llevat de l’ajuda mútua entre hortolans. 
m) Deixar l’hort sense treballar. En cas d’impossibilitat temporal, que no es podrà 
allargar més de sis mesos, l’usuari haurà de comunicar aquesta circumstància a 
l’Ajuntament. 
n) Circular per l’interior de l’hort amb vehicles de motor, quedant limitada aquesta 
prohibició a la utilització d’eines agrícoles de motor. 
o) Estacionar vehicles de motor a l’ interior de l’ hort. 
 
▫  Els adjudicataris dels horts estan obligats a : 
a) Crear una Associació d’ Hortalans, escollint un portantveu. El President de 
l’Associació d’Hortolans, escollit pels usuaris, d’ entre ells, s’encarregarà de la 
vigilància i cura dels espais comuns, advertint, quan sigui necessari, del seu 
adecentament, com per exemple: parterres de flors, camins, accessos, etc., sense que 
aquestes relació sigui limitant, si no tant sols enunciativa ; alhora farà de portaveu amb 
l’Ajuntament de Gavà per allò que calgui informar sobre la infraestructura i conservació 
dels horts. El seu càrrec tindrà una durada anual, amb la possibilitat de prorrogues 
indefinides. 
b) Complir l’ordenança municipal reguladora de l’aplicació dels residus orgànics amb 
destinació agrícola, o qualsevol altre normativa aplicable en matèria ambiental. 
c) Informar, en compliment de l’article 15 del decret 64/1995, de 7 de març pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, de la crema de restes 
vegetals que es generin durant el període comprès entre el 15 d’octubre al 15 de març 
de cada any. La resta de l’any, no es podrà cremar cap resta vegetal de l’hort. 
d) Facilitar l'entrada als horts als escolars que sota direcció de monitors, vulguin 
conèixer els treballs agrícoles o les produccions que s'hi fan. 
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4. Funcionament dels horts lúdics 
 
Per tal de fomentar l’ agricultura ecològica i assegurar el bon funcionament dels horts 
lúdics serà necessària la presència d’ un tècnic especialitzat en agricultura ecològica. 
 
El tècnic elaborarà un calendari anual on constin les dates recomanades de sembra i 
plantació per a les espècies hortícoles més usuals.  També s’  encarregarà de redactar 
un document on quedin reflectides les tècniques de cultiu anuals, mes a mes, tals com:  
Transplantaments, mulching, airejament del sòl, aportacions de compost, tractaments 
(amb productes permesos per a l’ agricultura ecològica), etc. Tots dos documents 
(“Calendari de sembra i plantació” i “Tècniques de cultiu mes a mes”), es podran 
consultar al taulell d’ anuncis dels Horts Lúdics de Gavà, que es col·locarà en un punt 
visible de les instal·lacions. 
 
 

 
Proposta de calendari de plantació. Font: “Manual práctico del huerto ecológico”, Mariano Bueno, març 2009 
 
Els usuaris dels hort urbans podran assistir dos cops per setmana a les classes sobre 
agricultura ecològica, que tindran lloc a les aules de les instal·lacions. El tècnic 
s’encarregarà de preparar i impartir aquestes sessions teòriques per tal de fomentar 
les bones pràctiques agrícoles.  
Caldrà que les sessions teòriques, d’ una durada aproximada de dues hores, s’ adaptin 
a les necessitats i demandes dels usuaris dels horts urbans. A continuació hi ha una 
llista amb possibles temes a tractar en les classes setmanals: els treballs del sòl, 
sistemes de cultiu, propagació i tècniques reproductives (llavors i plantes), el reg 
(sistemes i pautes de reg, necessitats hídriques,...), fertilitat dels sòl, compost (quan, 
quant i com aplicar), associacions favorables i desfavorables, rotacions de cultiu, 
control de plagues i malalties, etc. 
 
Per tal de resoldre els dubtes que puguin sorgir entre els agricultors quan el tècnic no 
hi sigui present, es comptarà amb una bústia de qüestions i suggeriments, on es 
dipositaran per escrit els dubtes i idees que vagin sorgint i que el tècnic mirarà de 
resoldre al final de les sessions teòriques. 
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A l’ hivernacle s’ elaborarà el planter per a les parcel·les de les instal·lacions, amb la 
supervisió del tècnic. Una opció interessant a considerar en la gestió dels horts és la 
col·laboració amb l’ ESAB per tal de recuperar les varietats hortícoles tradicionals del 
Delta del Llobregat: l’ Escola proporcionaria als usuaris les llavors del cultius a 
recuperar i aquests s’ encarregarien de cultivar-les i guardar les llavors dels millors 
exemplars per tal de sembrar-les l’ any vinent i guardar excedents per a elaborar un 
banc de llavors.  
 
Les parcel·les experimentals estaran destinades a horts escolars. La realització d’ 
aquest espai té un objectiu clarament pedagògic: actuar com a model pràctic, a escala 
reduïda, d’ organització i de relacions entre l’ ésser humà i la natura. A més, els horts 
escolars ajudaran a les noves generacions a conèixer l’ agricultura, una activitat 
primordial però a l’ hora subestimada.   
 
  


