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BASES GENERALS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A 

L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS D’APROFITAMENT TEMPORAL DE 

TERRENYS PÚBLICS DESTINATS A HORTS URBANS  

 

JUSTIFICACIÓ 

 

La creació d'un hort urbà ecològic al nostre municipi, naix des de la necessitat i des de la 

inquietud de disposar d'un espai i dels mitjans necessaris per conrear la terra, d'una 

manera saludable, sostenible i responsable. 

 

Són moltes les persones que estan demanant iniciatives sociopolítiques com aquesta, per 

afavorir l'ocupació en una activitat agrícola, la interrelació entre diferents col·lectius, les 

alternatives de consum responsable, així com el gaudi de productes més sans i saborosos. 

 

 L’Ajuntament de Favara ha engegat un projecte d’horts urbans per tal que diverses 

persones del municipi puguen gaudir de la seua explotació. Un hort pot representar també 

una ajuda per a persones en diferents situacions socials representant un bon mètode de 

disposar de verdures i hortalisses fresques de qualitat i en quantitat per al consum familiar i 

a un cost més assequible.  

 

El projecte d'hort urbà i comunitari pot representar un canvi substancial en la imatge de l’ 

indret on està situat des del punt de vista urbanístic i de paisatge, i sobretot en l'àmbit 

social, ja que potencia dinàmiques d'ocupació, activitat i cohesió social i millores en la salut 

de les persones.  

 

Es tracta, en definitiva, de posar en marxa una experiència per defensar la idea del conreu 

dels propis aliments, del treball de cooperació i l’aprenentatge de valors i coneixements, tot 

impulsant la participació ciutadana.  

 

El projecte d’horts urbans per l’autoabastiment té aspectes positius importants.  

Per una banda, és la garantia de qualitat i frescor dels aliments obtinguts. A més, es 

sensibilitza la població envers la conservació dels recursos naturals. I també es potencia 

una alimentació més saludable, amb el desenvolupament d'una agricultura natural, de 

proximitat i qualitat.  

 

Per una altra banda, contribueix a l’enfortiment de les xarxes socials, diversifica les 

activitats d’oci i temps lliure de la població i millora els seus nivells de salut física i mental. 

L'actual conjuntura socioeconòmica, amb unes taxes d'atur altíssimes i una pèrdua de 
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poder adquisitiu molt gran, donen com a resultat una gran disponibilitat de temps per part 

de persones aturades i jubilades, que poden ocupar el seu temps dignament aprenent el 

conreu ecològic de la terra, orientant l'agricultura cap a patrons alternatius que afavoreixen 

el món rural, cas de l’agricultura ecològica, superant l'altíssima dependència de llavors, 

combustibles fòssils (elevada mecanització, adobs de síntesi), reduir els consums 

d'energia, aigua, fitosanitaris etc. Finalment, permet conservar la fertilitat del sòl i reduir la 

contaminació ambiental. 

 

Per tant, l'Ajuntament de Favara, com administració més propera al ciutadà i la ciutadana 

pretén, amb aquest projecte, incentivar la participació ciutadana, el desenvolupament 

sostenible, l'educació ambiental i l'agricultura tradicional i l’ecològica. 

 

En el marc del Programa d’horts urbans de Favara, es regula mitjançant aquestes bases la 

cessió d’ús d’espais públics i la seua gestió responsable.  

 

 

1. OBJECTE I FINALITAT  

 

Aquestes bases tenen per objecte regular la cessió de l’ús privatiu d’espais de titularitat i/o 

gestió municipal, a les persones físiques interessades a conrear un hort habilitat per 

l’Ajuntament de Favara i que reuneixen els requisits contemplats en aquestes bases. 

 

Per a la convocatòria d’ aquesta anualitat 2023, l’ Ajuntament treu a concurs general un 

total de 7 horts distribuïts al solar de  titularitat de l’Ajuntament de Favara, i gestionats per 

l’Ajuntament situats a l’Avinguda Verge del Castell de Favara. Els consums a què estiguen 

subjectes els esmentats horts seran assumits per les persones adjudicatàries en els termes 

que s’estableixen en aquestes bases.  

 

L’ Ajuntament de Favara ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir l’accés als 

horts a les persones adjudicatàries interessades en el conreu de l’ hort, per això s’han 

reservat 7 d’aquestes parcel·les a disposició i criteri d’ adjudicació del personal tècnic de 

l’Àrea de Serveis Socials i Municipals. Aquests horts s’han d’oferir, prioritàriament a les 

persones aspirants que acrediten ser caps de famílies amb necessitats informades pels 

Serveis Socials.  

 

L’ objectiu principal d’ aquests horts socials és l’ autoconsum, tot i així les persones 

usuàries podrien també efectuar intercanvis amb altres  per a gestionar i aprofitar els 

excedents. Es podran comercialitzar els excedents, sota la responsabilitat de les persones 

adjudicatàries, les quals hauran de vetllar pel compliment de la legislació vigent 

relacionada sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 

 

 

Altres dels objectius d’aquesta iniciativa són els següents: 
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1. Proporcionar a les persones que disposen de temps lliure una iniciació 

pràctica en tasques d’horticultura, que els servisca per a autoconsum, trobar 

treball o els motive per a emprendre negocis relacionats amb el sector 

primari. 

 

2. Facilitar a aquelles persones jubilades i veïnat en general, espais lliures 

alternatius que els permeten realitzar activitats físiques i mentals en contacte 

amb la naturalesa, millorant la seua qualitat de vida i fomentant una 

alimentació saludable. 

 

3. Reforçar la idea de comunitat, fomentant la convivència i la solidaritat. 

 

4. Fomentar la relació intergeneracional a través de la transmissió per part dels 

nostres majors als més joves de les tradicions rurals en matèria agrícola, 

cultural i social, contribuint a fixar aquests coneixements i valors. 

 

5. Promoure el consum de productes locals, de proximitat i ecològics. 

 

6. Donar vida a terrenys de regadiu actualment sense conrear. 

 

7. Realitzar formació en agricultura i bones practiques ambientals, mitjançant 

classes teòriques i pràctiques. 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 

 

La normativa aplicable és, bàsicament: 

 

-La Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local Valencià. 

 

-RD legislatiu 781/1986 text refós disposicions vigents en matèria de règim local. 

 

-La Llei 38/2003 de 17 de novembre de subvencions i Reglament 887/2006 que la 

desenvolupa RD 1372/1986 reglament de béns de les entitats locals. 

 

-Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions publiques. 

 

En tot allò no previst a les anteriors, seran aplicables la resta de normes de dret 

administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. Aquestes autoritzacions estan 

excloses de l’aplicació de la Llei 49/2003, de 26 de novembre, d’arrendaments 

rústics, d’acord amb l’art. 6 de la mateixa. 

 

 

 

 

mailto:favara@gva.es
http://www.aajuntamentfavara.es/


4 

N.I.F.:P-4612500-A 
TEL: 961769002 
FAX: 961769427 
E-mail:favara@gva.es 

PLAÇA SANT ANTONI Nº 1 
46614 – FAVARA 

VALÈNCIA 
www.aajuntamentfavara.es 

 

 

3. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  

 

3.1.- Sistema d’adjudicaicó. 

El sistema d'adjudicació es farà: 

1) En règim de lliure concurrència mitjançant un sorteig públic de adjudicació de la 

parcel·la,  prèvia convocatòria pública si el nombre de peticions no supera el nombre 

d’horts urbans. 

En cas de participar de nou en el procés de selecció i resultar adjudicatari  o 

adjudicatària de nou, podrà continuar sent usuari o usuària de la mateixa parcel·la 

sense necessitat de fer canvi cap o sol·licitar participar en el sorteig d'una nova 

parcel·la i en aquest cas el seu lliurament haurà de realitzar-se en les condicions 

establides en les presents bases 

 

2) En règim de lliure concurrència mitjançant la puntuació obtinguda amb prèvia 

convocatòria pública si el nombre de peticions supera el nombre d’horts urbans.  

 
3.2- Requisits de les persones sol·licitants per als dos sistemes d’adjudicació 

 
Que siguen persones físiques: 

a) Majors  d’edat.  

b) Empadronades  i que visquen al municipi de Favara. 

 

3.3.- Puntuació de les peticions per al règim de concurrència per puntuació. 

 

- Resident a Favara des de fa més d’un any. (1 punt)  

 

- Cada persona membre de la unitat familiar major de 40 anys  en situació 

d’atur. ( 5 punts).  

 

- Cada persona membre  major de 20 anys sense activitat laboral i acredita 

que està en recerca de feina. (3 punts).  

 

- Persones majors de 50 anys (2 punts).  

 

- Persones  majors de 60 anys (3 punts). 

 

- Per cada fill/a a càrrec (2 punts).  

 

- Situació d’invalidesa o incapacitat laboral però amb possibilitat de conrear 

l’hort (2 punts).  

 

 

Els horts s’adjudicaran per ordre de puntuació assolida, resolent-se per sorteig en cas 

d’empat i només es podrà presentar una petició per família convivent.  
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3.4.- Durada de les cessions 

 

Tindran una durada prevista de dos anys des de la seua formalització i podrà ser prorrogat, 

o no, per un any més depenent de la demanda d’horts urbans de la següent convocatòria. 

No serà possible les pròrrogues tàcites. 

 

3.5.- Documentació acreditativa del compliment dels requisits serà la següent: 

 

a) DNI.  

 

b) Si procedeix, historial de vida laboral o document equivalent que constate que no 

s'està exercint cap activitat de caràcter laboral.  

 

c) Certificat d'empadronament que facilitarà l'Ajuntament de Favara. 

 

d) En cas d'invalidesa i/o incapacitat, l'Ajuntament es reserva el dret a sol·licitar 

certificat mèdic que acredite que es pot treballar a l'hort.  

 

3.6.- Incompatibilitats 

 

a) Per cada unitat familiar resident en el mateix habitatge, només es podrà 

presentar una sola petició i només podrà existir una  única persona  

adjudicatària.  

 

b) No es podrà ser titular de cap altra llicència municipal pel conreu d'horts.  

 

d) Haver estat privat d'una parcel•la, prèvia tramitació de l'expedient corresponent. 

 

3.7.- Convocatòria 

 

Es donarà publicitat a la convocatòria mitjançant exposició pública en el tauler d'anuncis de 

l'Ajuntament, el web de municipal,  i els diferents espais públics, per ban, a través de l’APP, 

facebook i whats municipals i xarxes socials. La convocatòria fixarà el termini de 

presentació de sol·licituds que es presentaran per registre general de l'Ajuntament 

presencial o telemàticament. 

 

3.8.- Tramitació 

 

Una comissió tècnica de valoració constituïda a aquests efectes informarà de les 

sol·licituds presentades i emetrà proposta d'admissió de les sol·licituds.  

Aquesta comissió podrà requerir, si cal, aclariments o la presentació de documentació 

complementària a la sol·licitud, perquè les persones interessades en el termini màxim de 

10 dies, puguen esmenar els defectes o omissions que s'observen.  
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A posteriori en cas d’empat en la puntuació es farà el sorteig i s’ordenarà la corresponent 

llista d'espera de la següent forma:  

 

• Una vegada acceptada la sol·licitud i en la data i lloc que s'assenyale oportunament i 

en acte públic, tindrà lloc el sorteig a partir del qual s'aprovaran les adjudicacions de 

les llicències d'ús privatiu de parcel·les d'horts urbans.  

 

• Cada sol·licitud tindrà un únic número d'ordre pel sorteig, segons el registre 

d'entrada de la documentació.  

 

• Una vegada esgotades les parcel·les disponibles, s'escolliran els suplents que 

passaran a formar part d'una única llista d'espera, en previsió de cobrir les possibles 

vacants que es puguen produir.  

 

• Aquesta llista d'espera estarà en vigor fins l'obertura d'un nou procediment 

administratiu d'atorgament de llicències municipals. 

 
 

4. FORMALITZACIÓ DE LES ADJUDICACIONS  

 

El document administratiu que formalitzarà l'atorgament de les llicències d'ús privatiu 

contindrà el següent:  

a) Dades de la persona autoritzada.  

b) La finalitat de l'ús.  

c) Localització i número de parcel·la.  

d) Drets i obligacions de la persona adjudicatària (incloses a les bases).  

e) Durada de l'autorització.  

 

Les persones adjudicatàries rebran per registre d’eixida de l’Ajuntament de Favara els títols 

acreditatius del seu dret atorgats per l'Ajuntament de Favara. Quan per causes imputables 

a la persona adjudicatària no es puga formalitzar el document administratiu l'Ajuntament 

podrà acordar la seua resolució, amb prèvia audiència de la persona interessada. 

 

5. Suplències  

 

Quan existisca  algun hort urbà  vacant per qualsevol causa, es cobrirà amb els suplents 

de la llista segons l'ordre fixat en el sorteig públic o segons la puntuació. A tal efecte, es 

contactarà telefònicament amb els/les suplents per veure si estan disponibles i/o 

interessats/des  per cobrir la parcel·la. En cas afirmatiu, es dictarà la corresponent 

resolució d'atorgament de llicència i la formalització en document administratiu.  

En cas negatiu, i sempre que concórrega justa causa, la persona interessada podrà 

renunciar i passarà automàticament al final de la llista de suplents. D'aquestes trucades es 

deixa constància mitjançant l'oportuna diligència.  
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Així mateix, i als efectes d'una major agilitat i eficàcia administrativa, s'agruparan totes les 

vacants existents en un període de temps d'un mes i es dictarà resolució conjunta 

d'atorgament de les diferents llicències. L'esmentada resolució es penjarà en el tauler 

d'anuncis de l'Ajuntament i dels diferents espais municipals, i en el web municipal, app, 

whats i xarxes socials, als efectes del seu coneixement a partir del dia 15 del mes següent 

a aquell en què s'hagen produït les vacants. Transcorreguts 15 dies des de la inserció, a 

les persones  interessades que no hagen comparegut se'ls tindrà per desistides de la seua 

petició.  

 
 
6. Renúncies  

 

Les  persones adjudicatàries poden renunciar en qualsevol moment i per qualsevol causa 

al conreu de l'hort municipal. A aquest efecte, hauran de presentar una instància a les 

oficines de l’ Ajuntament de Favara fent efectiva aquesta renúncia expressament. Això no 

obstant, excepcionalment i en cas de negativa de la persona interessada en comparèixer 

en aquestes dependències per formalitzar la renúncia, s'acceptarà la renúncia telefònica, 

deixant constància d'aquesta circumstància en l'expedient.  

 

7. Extinció de les llicències  

 

L’extinció de les llicències d'ús privatiu per: 

1. Venciment del termini.  

2.  Renúncia de la persona titular abans del venciment del termini.  

3.  Per mort o incapacitat sobrevinguda  la persona adjudicatària.  

4.  Revocació de la llicència per part de l'Ajuntament. 

 

 La llicència d'ús privatiu podrà ser revocada pels següents motius:  

 

1) Per pèrdua de les condicions d'accés per ser persona beneficiària  d'una llicència 

d'ús privatiu. 

 

2) Quan un hort quede sense treballar més d'un mes, excepte que concórrega causa 

justificativa que haurà de ser comunicada a l'Ajuntament. En aquest supòsit, la 

revocació es produirà quan, transcorreguts un màxim de 3 o 6 mesos, en funció de 

la causa que concorre, la persona beneficiària no puga reincorporar-se.  

 

3) Sotsarrendament o cessió a tercers del conreu  de la parcel•la.  

 

4) Manca de respecte a les normes bàsiques de convivència, conducta insolidària, 

desobeir les instruccions del tècnic designat responsable, reiteradament.  

 

5) Raons d'interès públic.  
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8. Efectes de l'extinció de l'autorització  

 

L'Ajuntament de Favara iniciarà un expedient amb audiència del titular de l'adjudicació, 

prèviament a l'aprovació de la caducitat o la revocació de la llicència d'ús privatiu.  

 

Aquest expedient contindrà informe de comprovació de l'estat dels horts emés pel servei 

municipal corresponent. La proposta de resolució serà elevada a Junta de Govern Local, o 

òrgan competent. Les persones  usuàries no tindran dret a cap tipus d'indemnització per 

pèrdua de collites, per millores de la parcel·la o per altres incidències que es deriven de 

l'extinció o resolució de la llicència d'ús privatiu. 

 

8. Condicions d’ús i drets de les persones  adjudicatàries. 

 

Els drets de les persones  adjudicatàries són les  que s’enumeren a continuació: 

1. Disposar d’una o més parcel·les d'hort numerat per dedicar-lo a conreus 

hortícoles. 

2. Disposar de les eines necessàries per a la pràctica d’aquesta activitat. Es 

disposarà d’eines individuals, col·lectives, així com de materials vegetals, que seran lliurats 

per part de l’Ajuntament, només en cas que la persona adjudicatària es trobe en situació 

d’atur i no dispose dels mitjans econòmics suficients per a l'adquisició de les mateixes en 

base a la situació econòmica i familiar de cada cas. 

3. Tindre dret a accedir al sistema de reg de la seua parcel·la i fer ús dels accessos, 

camins interiors i espais comunitaris dels quals se’ls entregarà clau. 

 

Obligacions  i usos permesos de les persones  adjudicatàries 

 

Les persones adjudicatàries tindran les obligacions següents: 

 

a) Condicions de conreu 

 

-Destinar la parcel·la al conreu hortícola. 

 

-Utilitzar els sistemes de reg, establir i respectar els torns de reg establerts. 

 

-Mantenir l’entorn i els trams de vials confrontats amb la parcel·la en perfecte estat, nets 

i lliures d’herbes i plantes espontànies. 

 

-Gestionar adequadament les deixalles que es produeixin en la seua parcel·la i, en el 

cas de restes vegetals, fer un ús correcte del compostador de que disposarà la 

parcel·la. 

 

-Dipositar correctament les deixalles no orgàniques en els contenidors de recollida 

selectiva del poble. 
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-Utilitzar elements vegetals naturals com a tutor dels conreus (canyes) evitant les 

varetes de ferro, xarxes de plàstic... 

 

-Fer bon ús de les eines que l'Ajuntament haja prestat, així com cuidar-les i tornar-les 

una vegada finalitzat el temps d'adjudicació de la parcel·la. 

 

-Les condicions sobre abonaments i productes sanitaris queden a l’elecció dels 

adjudicataris sempre i quan no interfereixin amb el desenvolupament del conreu de les 

parcel·les veïnes. Tot i això l’Ajuntament recomana l’ús de productes naturals i 

ecològics i, per tant, els adjudicataris rebran diverses conferències d’orientació per 

assolir aquest objectiu ambiental. 

 

b) Condicions sanitàries i de seguretat 

 

La persona adjudicatària és responsable de: 

 

-L’adequació de l’hort, de les seues instal·lacions, i dels productes obtinguts a les 

condicions d’higiene, salubritat i sanitat que siguen exigibles conforme la normativa 

vigent. 

 

-El compliment de les ordenances municipals en relació als residus (RRR), la 

normativa referent a fer foc i qualsevol altra normativa aplicable en matèria 

ambiental i cívica. 

 

c) Condicions de respecte 

 

-Vetllar pel bon ús dels terrenys, els elements de cada parcel·la, els camins, el reg, amb 

tota diligència. 

 

-Respectar l’activitat de la resta de les persones adjudicatàries 

 

- Lliurar, una vegada finalitzat el termini, la parcel·la cedida en les mateixes condicions en 

les quals es trobava prèvia a la cessió. 

  

d) Condicions d’ordre intern 

 

-Caldrà avisar immediatament al tècnic responsable que designe l’Ajuntament, de 

qualsevol incidència que puga afectar a les persones  adjudicatàries, a la seguretat o les 

condicions higièniques del sector.  

 

-La persona adjudicatària es compromet a complir les ordres que imparteixen els serveis 

municipals pel que fa al correcte ús i bon funcionament de la zona d’horta establerta. 
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-La persona adjudicatària tindrà l’obligació expressa d’assistir i participar a les sessions i 

xerrades que s’organitzen, així com als cursos de formació que s’impartiran per a la bona 

gestió i ús dels horts municipals. 

 

 

 Actuacions no permeses 

 
Les parcel·les es destinaran única i exclusivament al conreu hortícola. En conseqüència, 

no podran ser destinades a altres finalitats. Queda  expressament prohibit: 

 

a) En relació al conreu: 

 

-Conrear en qualsevol altre lloc del sector que no siga l’interior de la parcel·la adjudicada. 

 

-Conrear plantes degradants del sòl, plantes psicotròpiques o invasores. 

 

-Acumular canyes o altres elements fora de l’espai delimitat per les fites. 

 

-Utilitzar maquinària o productes químics que puguin afectar les parcel·les veïnes o causar 

danys als conreus, zones verdes o sèquies. 

 

-Cremar restes generades a l’hort o llençar les restes generades a l’hort o brossa a altres 

parcel·les, zones verdes o sèquies. 

 

-Malbaratar l’aigua o captar-la d’altres parcel·les. 

 

-Qualsevol forma de cessió dels drets de l’autorització a terceres persones (excepte casos 

d'autorització a associació en relació als propis socis). 

 

-Rebre ajuda per al conreu per part de terceres persones amb contraprestació. 

 

-Les persones usuàries estan obligades a executar el treball de conreu de l’hort 

personalment (o pels socis de l'associació, si fora aquesta l'adjudicatària), i si s’escau, amb 

ajut d’altres persones membres de la seua família, llevat de casos de força major que 

haurà d’acreditar davant de l’Ajuntament, i llevat de l’ajuda mútua entre persones 

adjudicatàries. 

 

-En cas d’impossibilitat temporal o de canvi de les condicions que han possibilitat la cessió 

de la parcel·la, l’adjudicatari haurà de comunicar aquesta circumstància a l’Ajuntament, que 

podrà revocar l’autorització d’ús si així ho considera o valorar l’autorització d’una ajuda per 

part d’una altra persona. 

 

b) En relació a tancaments, construccions i materials: 
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-Realitzar cap tipus d’obra i, en concret, construir barraques, paviments, coberts, 

barbacoes, taules fixes, edificacions de qualsevol tipus, siguen amb materials artificials 

com naturals (emparrades, heures...). 

 

-Utilitzar la parcel·la com a dipòsit o magatzem de materials. 

 

-Instal·lar galliners i/o gàbies per a la cria de qualsevol animal. 

 

 

 

c) En relació a temes d’ordre intern: 

 

-Moure de lloc les fites que delimiten els horts o alterar els camins d’accés o les 

conduccions de reg de l’hort adjudicat. 

 

-Transitar pels recintes amb vehicles de motor o estacionar-los dins, llevat de la utilització 

d’eines agrícoles de motor. 

 

-Tenir gossos i/o gats ni cap altre tipus de bestiar mentre s’està realitzant la tasca agrícola. 

 

-Fer cap altra activitat susceptible de molestar o perjudicar les espècies animals o vegetals 

existents a l’entorn. 

 

-Passar la nit en l’àrea dels horts municipals. 

 

-Fer barbacoes, o celebracions familiars, llevat de les expressament organitzades per 

l’Ajuntament al objecte d’afavorir les relacions i la integració social entre els adjudicataris. 

 

-Qualsevol altre ús que, no estant previst anteriorment, produeixi molèsties, males olors, 

afecció de l’entorn o limite l’ús i satisfacció de la resta d’adjudicataris. 

 

 Facultats i obligacions de l’Ajuntament 

 

 

L’Ajuntament te les obligacions següents: 

 

-Fixar les condicions generals de l’ús. 

 

-Modificar en qualsevol moment els límits dels horts, els traçats dels camins i les 

instal·lacions i altres serveis dels recintes. 

 

-Vetllar per un ús adequat dels horts i les instal·lacions en general. 

 

-Proporcionar la formació adequada als adjudicataris, per a la pràctica de 
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l’agricultura ecològica. 

 

-Resoldre totes aquelles qüestions que siguen plantejades i que no estiguen 

previstes en aquestes bases. 

 

-Revocar les autoritzacions. 

 

-Seleccionar els adjudicataris i atribuir els horts, d’acord amb el procediment fixat en 

aquestes bases. 

 

-Promoure que les persones adjudicatàries apliquen bones pràctiques ambientals en 

el conreu. 

 

L’Ajuntament no es farà responsable dels robatoris o actes vandàlics que puguen afectar 

els horts. Així mateix, quedarà exempt de qualsevol responsabilitat en cas d’accident 

del/de la titular o dels seus acompanyants en el desenvolupament de les seues tasques de 

conreu i en la seua estada en el recinte. Serà a càrrec del/la titular qualsevol 

responsabilitat per aquests conceptes. 

 

En cap cas podrà nàixer per a les persones  adjudicatàries cap tipus de dret a ser 

indemnitzat per cap concepte, ni de millora aportada als horts, ni per pèrdua de conreus ni 

per altres incidències que poguessin derivar-se de l’autorització d’ús de l’hort. 

 

 

 Manteniment, obres i danys 

 

 

a) Responsabilitats de les persones adjudicatàries 

 

-Les persones adjudicatàries quedaran obligades a fer un ús adequat i al manteniment 

regular de les parcel·les adjudicades. 

 

-L’incompliment de les obligacions pot provocar l'extinció de les autoritzacions. 

 

b) Aniran a càrrec de l’Ajuntament 

 

-Les despeses generades de la conservació i el manteniment regular de l’hort, en el cas 

dels adjudicataris abans esmentats en perill d’exclusió social. Així com el subministrament 

de reg i d’unes instal·lacions comunes per a guardar les ferramentes i quelcom relacionat 

amb el cultiu de les parcel·les ja siguen d’ús col·lectiu com individual. 

 

-Les reparacions no ordinàries, en l’hort o en els seus elements, tals com les degudes a 

l’envelliment o altres causes en les que no concórreguen dany o negligència. 
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 Control, inspecció i manteniment dels horts 

 

L’Ajuntament de Favara assignarà una àrea i un tècnic de referència per dur a terme el 

control i inspecció de l’ús dels horts, amb la col·laboració d’altres tècnics municipals amb 

competències sobre patrimoni natural, sostenibilitat i medi ambient. 

 

Aquest control i inspecció comprendrà, entre d’altres, les accions següents: 

 

-Vetllar per l’adequat ús dels horts i impartir la formació adequada per als 

adjudicataris. 

 

-Informar sobre els problemàtiques que no siguen incloses en la normativa i fer 

propostes de millora. 

 

-Vetllar pel manteniment i neteja d’espais comuns, sèquies... 

 

-Fer el seguiment i control dels horts reservats. 

 

-Impulsar el foment de l’agricultura ecològica i l’ús sostenible de l’aigua entre els 

hortolans. 

 

-Gestionar la llista d’espera en cas de vacants que es puguen produir fins el moment 

de convocar una nova convocatòria. 

 

-Proposar la revocació de les autoritzacions. 

 

Amb el resultat de les actuacions anteriors, s’emetrà un informe-memòria anual que 

servirà, entre altres coses, a efectes de la justificació o compliment dels objectius per part 

de les persones  adjudicatàries dels horts. 

 

9. Annexos  

 

Annex a aquestes bases l’Ajuntament de Favara proporcionarà a les persones 
adjudicatàries les respectives sol·licituds de participació en el procés d'adjudicació i la 
declaracions de responsabilitat sobre l’ús de les parcel·les dels horts urbans.  
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