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REGLAMENT D’ADJUDICACIÓ DELS HORTS DOMÈSTICS DE TITULARITAT PÚBLICA 
SITUATS A LA TORRE MARIMON  
 
COMPETÈNCIES  
  
Serà competència de l’Ajuntament de Caldes de Montbui: 
 
a) L’adjudicació de les parcel·les.  
b) Modificar els límits de les parcel·les, els traçats dels camins i les instal·lacions de rec i 

altres serveis de la finca prèvia autorització expressa i per escrit  de l’IRTA.  
c) Vetllar per un adequat ús de les parcel·les. 
d) Resoldre totes aquelles qüestions que siguin plantejades i que no estiguin previstes en 

aquest document. 
e) Imposar sancions d’ofici, o a proposta de la Comissió de Gestió. 
f) La resolució de les  cessions a precari. 
 
L’Ajuntament es reservarà el dret d’ús d’una o més parcel·les per a finalitats de creació d’un 
hort pedagògic, o bé per atendre necessitats puntuals de tot ordre. 
 
TITOL I – CONDICIONS GENERALS 
 
Article 1 – Objecte 
 
Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic de les cessions a precari i del termini 
de 5 anys del domini públic atorgades per l’Ajuntament sobre horts domèstics de titularitat 
pública al terme de Caldes de Montbui, exclusivament pel seu conreu agrícola amb 
destinació a l’autoconsum, el contingut dels drets i obligacions a complir pels beneficiaris 
d’aquestes cessions a precari i el règim de licitació i adjudicació de les mateixes.  
 
Article 2 – Naturalesa jurídica de  la cessió a precari 
 
Les llicències municipals atorgades en virtut d’aquest reglament, tindran la naturalesa  de 
cessió a precari del domini públic, regulat per l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Aquesta autorització s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici d’altri, i per tant, no 
suposa la transmissió del domini de la parcel·la d’hort utilitzada, que continuarà sent de 
titularitat pública, tant respecte al terreny com respecte a totes les instal·lacions existents en el 
moment d’atorgament de l’autorització com de les que els diferents usuaris o associació 
d’hortolans que es constitueixi realitzi, que quedaran unides de forma permanent a la parcel·la.  
 
L’adjudicatari solament tindrà la cessió a precari de l’hort domèstic que se li assigni, pel termini 
que es determini i en els termes que preveu el document de formalització de l’adjudicació i 
resta d’articles d’aquest reglament. 
 
Les autoritzacions atorgades tenen caràcter personal, 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. 
 
Article 3 – Normativa general i supletorietat 
 
Primer.- Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formació i 
d’aprovació de l’expedient, licitació, adjudicació, formalització de les  cessions a precari del 
domini públic regides pel present Reglament, a més de les disposicions d’aquest, establertes 
en : 
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• El Plec de Clàusules administratives Generals aplicables als contractes de consultoria i 
assistència, de serveis i subministres, a altres contractes administratius i als privats que 
realitzi l’Ajuntament de Caldes de Montbui, aprovat pel Ple Municipal en sessió 
celebrada el 28/01/10. 

• La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector públic i la resta de 
disposicions que els despleguin, modifiquin o afectin. 

• La Llei estatal 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i les 
disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, així com la normativa autonòmica 
de desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent. 

 
Segon.- Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al contingut de l’autorització, a la 
seva extinció i demés potestats de l’administració sobre el domini públic, a més de les 
disposicions d’aquest Reglament, les establertes en : 
 

• La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. 
• El Reglament del patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per decret 336/1988, 

de 17 d’octubre. 
• Les ordenances i els reglaments de la Corporació, els acords i les resolucions sobre el 

règim d’atribució de competències i les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
Tercer.- En tot allò no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret 
administratiu i, en darrer terme, les de Dret Privat. 
 
Article 4 – Termini 
 
Les  cessions a precari de cadascun dels horts s’atorgaran per un període màxim d’1 any i 
seran revisades i renovades de forma tàcita fins un màxim de 5 anys. 
 
En el cas que un hort quedi sense treballar més de tres mesos per l’adjudicatari, sense que hi 
hagi una comunicació expressa i motivada a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, aquest 
quedarà lliure i podrà ser adjudicat novament, una vegada resol el títol administratiu, segons 
preveu aquest reglament. El/la supervisor/a dels horts, portarà un registre actualitzat de cada 
parcel·la, on es reflectirà el seu estat de treball, d’ordre i de compliment de la normativa.  
 
Article 5 – Règim econòmic de les autoritzacions 
 
Els usuaris de l’hort domèstic hauran de dipositar una fiança de 100,00 €, que hauran 
d’ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel·la i 
subscripció de l’adjudicació que preveu l’article 24, en un termini de 15 dies des de la notificació 
de l’adjudicació de la cessió. L’import d’aquesta fiança s’executarà per cobrir possibles danys o 
desperfectes, si es dóna el cas, i es retornarà a la finalització del termini de la cessió a precari 
de la parcel·la d’horta. 
 
TITOL II – OBLIGACIONS DELS TITULARS DE LES CESSIONS 
 
Article 6 – Garanties sanitàries i de seguretat 
 
Recau sobre l’adjudicatari la plena responsabilitat de: 
 
• L’adequació de l’hort, de les seves instal·lacions i els productes obtinguts a les condicions 

d’higiene, salubritat i sanitat que siguin exigibles conforme a la normativa vigent. 
 
Les garanties sanitàries i de seguretat es podran incloure en el quadern de bones pràctiques 
dels horts domèstics.  
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Article 7 – Règim d’ús de les parcel·les d’horta 
 
Els adjudicataris de l’hort estan obligats: 
 
a) A crear una Associació d’Hortolans, i escollir-ne un representant. 
b) A mantenir en perfecte estat de conservació tots els elements de la instal·lació, tant els d’ús 

propi com d’ús comú. També haurà de tenir una actitud de respecte envers la resta 
d’adjudicataris. 

c) A 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. 

d) Respectar en tot cas les normes generals del recinte de Torre Marimon. 
 
Altres especificitats podran especificar-se en el quadern de bones pràctiques dels horts 
domèstics.  
 
Article 8 – Actuacions no permeses 
 
No es permet a l’adjudicatari: 
 
a) Modificar les dimensions ni característiques de la parcel·la adjudicada. 
b) Fer qualsevol tipus de construcció fixa ni mòbil en la parcel·la adjudicada. 
 
Altres actuacions no permeses podran especificar-se en el Quadern de bones pràctiques dels 
horts domèstics. 
 
Article 9 – Manteniment, obres i danys en el domini públic 
 
Aniran a càrrec de l’adjudicatari: 
 
• Les despeses generades per la conservació i el manteniment ordinaris de la terra, pel 

consum de cabals d’aigua o per quotes en associacions d’hortolans. 
• Les indemnitzacions econòmiques i les reparacions que es generin derivades dels danys 

causats a la parcel·la d’horts domèstics, a les instal·lacions que donen servei a aquesta, en 
les instal·lacions comunes o altres de la zona d’horta, causades pel mal us que en faci 
l’adjudicatari o pels seus acompanyants. 

 
Article 10 – Sobre l’ús de l’aigua 
 
L’ús de l’aigua quedarà establert en el disseny del projecte realitzat amb aquesta finalitat per 
les administracions competents. 
 
Article 11 - L’Associació d’hortolans 
 
Els usuaris dels horts hauran de constituir una Associació d’Hortolans que haurà d’integrar tots 
els usuaris dels horts. Les competències de l’Associació d’Hortolans són les següents: 
 
a) Presentar uns estatuts legalment aprovats per l’administració competent i establir la 

normativa interna de bon funcionament dels horts. Ambdues documentacions seran 
presentades a l’Ajuntament. 

b) Fixar i cobrar els cànons als usuaris, els quals hauran de cobrir les despeses del 
manteniment i conservació dels serveis comuns i de les parcel·les i, en el seu cas, els 
consums comuns i privatius que es produeixin. 

c) Realitzar i vetllar pel manteniment dels elements i serveis comuns de la zona d’horts, així 
com dels de les parcel·les. Aquest manteniment es farà d’acord amb les propostes 
realitzades per la Comissió de Gestió dels horts. 
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d) Contractar una assegurança de responsabilitat civil per fer front a possibles danys i 
perjudicis a tercers que puguin esdevenir com a conseqüència de l’autorització d’ús privatiu 
dels horts municipals.  

e) Vetllar per l’adequat ús de les parcel·les. 
f) Vetllar per l’adequat ús del sistema de reg establert. 
g) Vetllar pel compliment de la normativa vigent i informar a l’Ajuntament d’aquells 

incompliments de reglament. 
 
 TITOL III – EXTINCIÓ DE LES CESSIONS A PRECARI  
 
Article 12 – Causes genèriques d’extinció 
 
Les cessions a precari del domini públic s’extingiran per les causes previstes a l’article 100 de 
la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques i concordants del reglament del patrimoni 
dels ens Locals i les generals de la normativa sobre contractació de les administracions 
públiques.  
 
Article 13 – Caducitat de les cessions a precari del domini públic 
 
a) Per venciment del termini. 
b) Per renúncia del titular abans del venciment del termini. 
c) Per mort o incapacitat sobrevinguda a l’adjudicatari, abans del venciment del termini, es 

valorarà per la Comissió de Gestió fins al venciment del termini. 
d) Per denúncia del titular de l’autorització, amb un termini d’un mes d’antelació abans de 

cada finalització del termini. 
 
Article 14 – Revocació de la cessió per part de l’Ajuntament. 
 
a) Per pèrdua de les condicions d’accés per ser beneficiari. Incompliment dels deures i 

obligacions establertes en aquest reglament. 
b) Per haver cessat en el conreu de l’hort municipal durant més de tres mesos sense causa 

justificada, segons preveu l’article 4 d’aquest Reglament. 
c) Per superar el consum màxim de l’aigua fixat per l’Ajuntament. 
d) Per incompatibilitats dels usos del horts amb el planejament o amb la construcció 

d’infraestructures o equipaments d’interès social o general. 
e) Per raons d’interès públic. 
f) El tracte incorrecte a qualsevol usuari, personal tècnic o que realitzi funcions als horts. 
g) Alteració de convivència o al funcionament dels horts. 
h) Causar danys de forma voluntària a les instal·lacions, material o equipaments. 
i) Impedir l’ús dels horts a les persones amb dret a la utilització. 
j) Falsejar intencionalment les dades relatives a la identitat, edat o qualsevol dada rellevant, 

així com la suplantació de la identitat, manipulació o falsificació de carnets.  
k) Per incompliment manifest de la resta d’obligacions previstes en quest reglament. 
 
Article 15 – Efectes de l’extinció de la cessió 
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui iniciarà un expedient contradictori amb audiència pública 
del titular de l’adjudicació, prèviament a l’aprovació de la caducitat o la revocació de la cessió 
d’ús a precari. Aquest expedient contindrà acta de comprovació de l’estat de l’hort pels serveis 
municipals corresponents, s’informarà a la Comissió de Gestió, i aquesta decidirà per 
unanimitat.  
  
Dins dels vint dies següents a la data de recepció de la notificació de l’acord esmentat l’usuari 
haurà de deixar l’hort municipal buit, desembarassat d’estris i a plena disposició de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. En cas contrari, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució 
dels acords mitjançant el llançament administratiu una vegada transcorregut aquest termini. 
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De no retirar els estris i/o els productes de l’hort, a petició del/de la supervisor/a de l’hort, de la 
regidoria responsable de la seva gestió, i de l’autoritat municipal, el cost que això suposi, 
s’imputarà al responsable titular de l’adjudicació.   
Els usuaris no tindran dret a cap tipus d’indemnització per pèrdua de collites, per millores de la 
parcel·la o per altres incidències que es derivessin de l’extinció o resolució de la cessió a 
precari, a excepció que es revoqui  la cessió a precari abans del termini fixat per raons d’interès 
públic o per incompatibilitat dels usos dels horts amb el planejament o amb la construcció 
d’infraestructures o equipaments d’interès social o general. 
 
Article 16 – El/la supervisor/a dels horts 
 
L’Ajuntament designarà el/la supervisor/a dels horts, a qui correspondrà el seu seguiment 
periòdic, resoldre les incidències que puguin sorgir, i tot allò que afecti a l’odre, disciplina, 
neteja, informació de possibles incidències i disposar de les mesures necessàries per al bon 
desenvolupament de l’activitat. El/la supervisor/a estarà obligat/da a donar compte puntualment 
dels fets i incidències a la regidoria responsable dels horts, assignada per l’Ajuntament. Aquest 
fet serà preceptiu també en el cas que els horts domèstics estiguin gestionats mitjançant algun 
conveni de col·laboració amb alguna entitat o amb alguna associació representativa. 
 
Article 17 – La Comissió de Gestió 
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui crearà una comissió de gestió dels horts domèstics que 
estarà integrada per: 
 
a) Un representant de cada grup municipal, regidor o persona en qui delegui. 
b) Un representant de l’IRTA a Torre Marimon. 
c) Un representant de l’Associació d’Hortolans. 
d) Un tècnic municipal de la regidoria encarregada de la gestió dels horts domèstics. 
 
TITOL IV – RÈGIM D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE LES CESSIONS A PRECARI  
 
Article 18 – Procediment de selecció 
 
El sistema d’adjudicació de les cessions a precari del domini públic sobre parcel·les públiques 
d’horts domèstics es farà en règim de lliure concurrència mitjançant sorteig públic, d’acord amb 
els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència previstos a l’article 57.3 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
No obstant, l’Ajuntament de Caldes de Montbui, tindrà la potestat d’aprovar una reserva d’un 15   
% per altres col·lectius, que es determinaran en cada convocatòria d’adjudicació. 
 
La llista definitiva de persones participants en el sorteig públic estarà formada pels interessats 
participants que compleixin amb les condicions i els supòsits següents:  
 
• Ser persona física major d’edat. 
• Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar 

aquelles persones que convisquin en un mateix domicili. 
• A la data d’inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat a Caldes de Montbui. 
• No disposar, a títol de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu, 

dins del terme municipal de Caldes de Montbui. 
• Per a l’adjudicació de les parcel·les es tindran en compte els següents supòsits: ingressos 

personals de la persona sol·licitant o de la unitat familiar, segons la situació de cadascú, 
segons barems definits en cada convocatòria d’adjudicació de parcel·les. 
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Article 19 – Publicitat 
 
L’obertura i la convocatòria de la licitació per sorteig públic s’anunciarà en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament,  en el mitjans de premsa locals i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de l’article 126 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
 
Article 20 – Termini de presentació de sol·licituds 
 
Es presentaran les sol·licituds dins el termini assenyalat en anunci de la convocatòria, al 
registre de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, o bé per qualsevol dels mitjans que estableix 
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.  
 
Aquesta sol·licitud haurà d’ajustar-se al model de sol·licitud que s’aprovarà en les bases 
concretes d’atorgament de les cessions a precari i ús temporal dels horts domèstics de 
titularitat pública. 
 
Article 21 – Tramitació 
 
Una comissió de valoració constituïda a aquests efectes informarà de les sol·licituds 
presentades en la licitació d’acord amb els criteris de selecció i emetrà qualificació documental i 
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 els interessats puguin 
esmenar els defectes o omissions que s’observin. 
 
Article 22 – Sorteig i llista d’espera 
 
Una vegada acceptada la sol·licitud i en la data i el lloc que s’assenyali oportunament i en un 
acte públic, tindrà lloc el sorteig pel qual s’aprovaran les adjudicacions de les cessions a precari 
de parcel·les d’horta pública. 
 
Si la quota reservada del 15 % per a altres col·lectius, de les parcel·les objecte de sorteig, que 
preveu l’article 18 d’aquest Reglament, no s’esgota amb les adjudicacions efectuades, les 
parcel·les no adjudicades passaran a formar part del grup general. 
 
Cada sol·licitud tindrà un únic número d’ordre pel sorteig, segons el registre d’entrada de la 
documentació. 
 
Les persones que no resultin adjudicatàries d’una parcel·la tot i haver estat admeses les seves 
sol·licituds en el sorteig, passaran a formar part d’una única llista d’espera, que es generarà, en 
ordre ascendent a partir dels números atorgats en el sorteig a les diverses sol·licituds, en 
previsió de cobrir les possibles vacants que es puguin produir en les diverses parcel·les d’horts 
domèstics, una vegada resol l’expedient administratiu d’extinció de les cessions a precari 
vigents en aplicació de les causes previstes en aquest reglament. 
 
Aquesta llista d’espera serà vigent fins a la data d’obertura d’un nou procediment administratiu 
d’atorgament d’autoritzacions municipals. 
 
Article 23 – Adjudicació 
 
La Comissió de gestió aprovarà les adjudicacions de les cessions a precari del domini públic 
dels horts domèstics, a la vista de la proposta emesa per la comissió de valoració, una vegada 
efectuat el sorteig públic. 
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La relació definitiva de les adjudicacions s’exposarà al públic mitjançant el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Aquesta publicitat no substituirà en cap cas la notificació 
individualment a tots els participants de la licitació.  
 
Article 24 – Formalització de les adjudicacions 
 
El document administratiu que formalitzarà les adjudicacions de les cessions a precari 
contindrà la següent informació: 
 
• Nom i cognoms i DNI/NIE de l’adjudicatari. 
• Finalitat d’ús. 
• Mesura, localització i número de la parcel·la. 
• Durada de l’autorització. 
• Normativa vigent. 
 
La formalització d’aquest document suposa el reconeixement formal per part dels adjudicataris 
del dret de propietat pública cedida a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de la finca que se li 
assigna, així com totes les instal·lacions de la zona de les hortes i l’acceptació del règim jurídic 
que preveu aquest reglament. 
 
Article 25 – Lliurament d’autoritzacions 
 
Els adjudicataris hauran de recollir els títols acreditatius del seu dret atorgats per l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui, previstos en l’article anterior, dins del termini de 30 dies a comptar des 
de la notificació de l’adjudicació. Serà requisit necessari la prèvia satisfacció de la fiança que 
s’ha establert. 
 
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no es pugui formalitzar el document administratiu 
dins del termini indicat, l’Ajuntament podrà acordar la seva resolució, amb tràmit d’audiència 
prèvia a l’interessat. 
 
Disposicions transitòries 
 
En qualsevol moment i atenent a l’aprovació de normatives de caràcter general o sectorial 
d’obligat compliment, l’evolució futura de les activitats i les característiques dels horts, es 
podran modificar les disposicions del present Reglament. La modificació seguirà el mateix 
tràmit establert per a l’aprovació. 
 
Disposició final 
 
Aquest reglament entrarà en vigor quan es compleixin els 15 dies hàbils comptats a partir 
d’aquell en el que s’hagi publicat el text íntegrament al Butlletí Oficial de la Província. 
 


