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QUADERN DE BONES PRÀCTIQUES DELS HORTS DOMÈSTICS DE TITULARITAT 
PÚBLICA SITUATS A LA TORRE MARIMON  
 
 
OJECTIU GENERAL 
 
Les parcel·les d’horts domèstics adjudicades, han de destinar-se única i exclusivament al seu 
conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum. 
 
 
OBLIGACIONS DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS 
 
Les persones adjudicatàries dels horts domèstics de titularitat pública situats a la Torre 
Marimon, hauran de seguir les prescripcions tècniques descrites en el present Manual de 
Bones Pràctiques. 
 
És obligada l’assistència a la formació que serà organitzada per l’Ajuntament, per fer un ús dels 
horts, d’acord amb criteris de qualitat, sostenibilitat, i de bones pràctiques agràries, abans de 
començar a treballar en els horts i quan es consideri oportú, per informar de temes d’interès per 
al conreu de les parcel·les. 
 
Prescripcions tècniques: 
 
 
Ús de les parcel·les d’hort domèstic 
 
a) S’ha de fer compost amb les restes vegetals produïdes pel propi ús dels horts i s’hauran 

d’abocar en l’espai assignat per a la realització. Serà responsabilitat dels propis hortolans 
fer el compost, controlar i mantenir la zona de compostatge en condicions adequades a la 
seva finalitat. 

b) Recollir les deixalles produïdes que no s’utilitzin per al compost. No estan permeses les 
acumulacions ni de deixalles, ni d’altres materials que no estiguin relacionats amb l’activitat 
pròpia de l’horta. 

c) Complir amb el codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 
d’octubre de 1998), d’obligat compliment en zones designades com a vulnerables d’acord 
amb el Reial decret 261/1996. 

d) Realitzar les accions formatives que l’Ajuntament consideri oportunes per al conreu de les 
hortes, en el moment de concessió de les autoritzacions o posteriorment. 

 
 
Garanties sanitàries i de seguretat 
 
L’aplicació de productes fitosanitaris, en cada moment haurà d’ajustar-se a la normativa vigent. 
 
 
Actuacions no permeses 
 
No es permet a l’adjudicatari: 
 
a) El conreu de cap espècie que no sigui per al consum humà. 
b) El conreu de plantes psicotròpiques. 
c) El monocultiu de cap espècie. 
d) La comercialització dels productes obtinguts en el conreu de l’hort. La collita o productes 

resultants del conreu serà exclusivament pel consum propi, restant prohibit el seu ús 
comercial. 
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e) La realització de cap classe d’obra, ni la instal·lació de cap tipus de tanca o separació, 
barbacoes, taules fixes o bancs, casetes o construcció de cap element. 

f) La instal·lació de bidons o altres contenidors per acumulació d’aigua. 
g) Només es podrà utilitzar canya natural o fusta tractada com a tutor de les hortalisses 

conreades. No es permet l’ús d’altres materials, com varetes de ferro. 
h) No és permesa la tinença i cria de qualsevol tipus d’animal o bestiar, qualsevol animal de 

companya ha d’estar degudament lligat.  
i) Passar la nit a l’àrea dels horts municipals ni fer servir les instal·lacions existents com a 

domicili. 
j) Caçar, la captura d’ocells en viu, talar arbres, l’eliminació de marges o talussos arbustius o 

qualsevol altre activitat susceptible de causar un dany a la fauna i flora que pugui existir a 
l’hort o en el seu entorn. 

k) L’acumulació o abandonament de qualsevol material o deixalla, ja sigui a dins o a fora de 
l’hort, així com l’aportació de qualsevol tipus d’objecte (plàstics, metalls, contenidors, 
mobiliari, etc.) aliè a la funció de l’hort i susceptibles d’alterar l’estètica del lloc. Tampoc es 
podran abocar restes vegetals, ni de cap altre tipus en la zona d’horts ni en cap altre espai 
de l’entorn.  

l) Alterar els camins ni les zones de pas entre les parcel·les. 
m) Moure les fites que delimitin la zona d’horts domèstics. L’adjudicatari s’obliga a executar el 

seu treball dins dels límits de l’hort adjudicat, sense extralimitar la seva activitat més enllà 
dels límits concedits. 

n) Plantar arbres fruiters ni de cap altre tipus, arbustos i plantes plurianuals amb l’excepció de 
la carxofa, l’espàrrec i les maduixes, de manera que no puguin envair les finques 
colindants. Aquests conreus no seran mai causa de prevalença per l’allargament  del 
termini de l’autorització d’ús privatiu, ni causa d’indemnització. 

o) La cessió, préstec, arrendament o subarrendament de l’hort a tercers. L’adjudicatari 
s’obliga a executar el seu treball personalment. 

p) Deixar l’hort sense treballar. En cas d’impossibilitat temporal, que no es podrà allargar més 
de tres mesos, l’adjudicatari haurà de comunicar aquesta circumstància a l’Ajuntament, tal 
com s’especifica a l’article 4 del Reglament d’adjudicació dels horts domèstics de titularitat 
pública situats a la Torre Marimon. 

q) Circular per l’interior de l’hort amb vehicles de motor, quedant limitada aquesta prohibició a 
la utilització d’eines agrícoles de motor. 

r) Estacionar vehicles de motor a l’interior de l’hort. 
s) Rentar ni netejar els vehicles de motor en la zona d’horts ni en el seu entorn. 
t) Encendre foc per cremar restes ni per coure aliments.  
u) El reg a manta o per inundació. 
 
 
Ús de l’aigua 
 
L’ús de l’aigua s’estableix en el disseny del projecte realitzat amb aquesta finalitat per les 
administracions competents. 
 
Cal tenir cura de l’ús de l’aigua i s’haurà de respectar el cabal autoritzat a cadascun dels 
adjudicataris. 
 
Caldrà utilitzar el sistema de reg localitzat sempre que sigui possible, i a establir torns de reg si 
fos necessari.   
 


