
ANNEX.- PLA FUNCIONAL HORT COVA SOLERA  
 
Línies estratègiques del projecte 
 
Hort inclusiu: un espai on fomentar la inclusió social, les relacions entre persones 
diferents i les dinàmiques col·laboratives d'atenció a col·lectius amb risc d'exclusió. 
 
Hort obert: per desenvolupar activitats obertes a la participació de la gent, que 
permetin a qualsevol persona accedir a l'espai  i a alguna de les activitats, com un 
casal de barri. 
 
Espai per cultivar xarxes: per fomentar les relacions i xarxes entre diferents entitats del 
poble. 
 
Hort transformador: per fomentar entre els ciutadans el consum responsable, 
l'agricultura ecològica i una vida més sana. 
 
 
Gestió de l’hort 
 
Consell gestor de l'hort: 
 
Es constituirà un consell format per l’Ajuntament, les entitats que participen activament 
a l'hort i representants dels usuaris, el qual és el responsable de planificar les 
activitats, avaluar el funcionament del projecte i proposar canvis, millores i instruccions 
de funcionament. S'hauria de reunir entre 2 i 4 cops l'any. 
 
Coordinador/Cap de finca:  
 
Hi haurà una persona de referència de l’Ajuntament o contractada als efectes, amb 
coneixements tècnics en agricultura i amb capacitats de gestionar projectes socials. La 
seva funció és supervisar el dia a dia del projecte, aplicar el pla decidit pel consell 
gestor dirigir les tasques comunitàries, solucionar conflictes que vagin sorgint i 
coordinar les activitats.  
 
Associació   
 
Es crearà una associació que tindrà com a finalitat gestionar els conflictes, proposar 
instruccions que complementin el reglament i vetllar pel bon estat i ús de l'espai, fer 
propostes i avaluacions. 
 
Horts d'autoconsum grupals  
 
Els horts d'autoconsum s'organitzaran en 12 parcel·les de 270 m2 i 330 m2, de les 
quals, 9 de 270 m2 s'assignaran a grups de 7 persones i 2 de 330 m2 s’assignaran a 
entitats durant 1 any prorrogable fins a 3, i queda 1 parcel·la reservada a l’Ajuntament 
per a programes específics de l’Ajuntament, per exemple per a formació lligada a 
programes d'alfabetització, cursos de formació en agricultura ecològica, etc. 
 
Els usuaris es triaran per concurs o derivats de les entitats d'inserció o atenció social o 
dels mateixos serveis socials de l’Ajuntament.  
 
Cada grup haurà de desenvolupar el seu model organitzatiu de forma consensuada i 
participativa seguint unes regles bàsiques. La creació dels grups es farà de forma 
dirigida a partir d'una enquesta prèvia, on a banda de tenir en compte les preferències 



dels usuaris, s'avaluaran aspectes de coneixements previs en agricultura, de 
personalitat i de situació social  
  
Hi haurà una quota mínima de 25% d'usuaris que seran derivats de les entitats 
d'inserció o atenció social o dels mateixos serveis de l'Ajuntament i hi ha la possibilitat 
d’establir quotes per tipologies d'usuaris (jubilats, aturats, joves, etc.) en els concursos 
per atorgar les autoritzacions. 
       
En cas que no hi hagi demanda per part d’entitats, aquestes parcel·les es posaran a 
disposició d’usuaris particulars i viceversa. 
 
És un espai cultivable d’uns 3.500 m2. Es preveu un màxim de 63 usuaris amb 
autorització individual més els usuaris de les entitats i programes de l’Ajuntament, amb 
una estimació total d’uns 100 usuaris. La quantitat d’usuaris es modularà en funció de 
les sol·licituds per autoritzacions i les parcel·les atorgades a entitats i la capacitat de 
gestió municipal.  
 
Es fixaran quotes de manteniment mitjançant OF i s’aplicarà tarifació social. 
 
Horts comunitaris 
 
És un espai de 600 m2. Cada any es faran cultius, activitats o projectes que tindran 
una durada d’entre un mes i tres/quatre mesos aproximadament. Per a cada activitat 
es farà una crida a la participació a entitats i usuaris que s'hagin inscrit prèviament. 
Les activitats podran ser gratuïtes o amb una petita aportació. 
 
Pla d’activitats 
 
Anualment es consensuarà un Pla d’activitats amb el consell gestor de l’hort i que 
podrà incloure qualsevol proposta. A tall d'exemple:  
 

 Cursos i tallers de formació oberts a tothom relacionats amb la sostenibilitat 
 Trobades o festes populars  
 Casalet de l'hort  
 Activitats divulgatives sobre el consum responsable i la transformació social.  

 
Normativa interna i obligacions dels usuaris  
 

L’Ajuntament establirà una normativa marc (Reglament) d'obligat compliment que 
inclourà:  
 

 L'ús de tècniques ecològiques en el cultiu  
 Limitacions als usos de l'espai  
 Rol de supervisió de l'Ajuntament  

 
Mentre no estigui aprovat el Reglament, la normativa d’obligat compliment s’haurà 
d’aprovar en les bases dels concursos que l’Ajuntament tramiti per atorgar les 
autoritzacions. 
 
Per fomentar la co-responsabilitat dels usuaris, els usuaris dels horts grupals tindran 
les següents obligacions, com per exemple: 
 

 Acreditar un nivell mínim de coneixement en agricultura ecològica dins els 
primers 6 mesos de l’autorització d’ús de l’hort.  



L’Ajuntament desenvoluparà recursos formatius (cursos/tallers/formació on-line, 
etc.) que estaran a disposició dels usuaris per assolir els coneixements mínims. 
L’Ajuntament estendrà un certificat conforme l’usuari ha acreditat el nivell 
mínim de coneixement.  

 Participar activament a l'associació, assemblees i a les reunions. Tenir una 
actitud positiva, constructiva i dialogant (es proposen mecanismes interns 
d'avaluació a través dels mateixos usuaris que siguin imprescindibles per a 
poder prorrogar la participació al projecte).  

 Fer-se càrrec de la instal·lació del reg per degoteig i de les eines del grup.    
 
Contractació del servei de gestió 
 
Atesa l’escassetat dels recursos humans del Servei de Medi Ambient i en concret de 
Medi Natural, i mentre duri la situació, la gestió de l’hort es durà a terme mitjançant la 
contractació d’una empresa especialitzada. 
 
 
Autoritzacions 
 
Per tal de regular l’atorgament d’autoritzacions per a l’ús privatiu de l’espai públic dels 
horts d’autoconsum de Cova Solera cal aprovar un plec de condicions i tramitar el 
concurs corresponent. Mentre no s’aprovi el reglament aplicable a qualsevol hort 
municipal, caldrà que en el concurs específic per atorgar autoritzacions s’estableixi una 
regulació. 
 




