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NORMES D’ÚS, CONVIVÈNCIA I RESPECTE ALS HORTS SOCIALS MUNICIPALS DE MASQUEFA 

 

1. Horari d'accés al horts 
Horari d'hivern: de dilluns a diumenge de 8h a 20h. 

Horari d'estiu: de dilluns a diumenge de 7h a 22h. 

 

Es considera horari d’hivern del 21 de setembre al 20 de març i horari d’estiu, del 21 de març al 20 
de setembre. 

 

2. Contacte de la persona responsable 
Per a qualsevol dubte o incidència contactar amb: 

- el responsable de l’espai o dinamitzadora/a dels horts socials. 

- els serveis tècnics municipals a través del telèfon 93 772 50 30 o bé a través de l’adreça de 
correu electrònic mediambient@masquefa.net. 

 

3. Deures de les persones usuàries 
a) Mantenir l’equipament tancat en tot moment, encara que es trobi al seu interior. Les persones 

usuàries tindran una clau d’accés al recinte general que no podran facilitar a tercers i una clau 
per al seu espai individualitzat. Cap usuari/ària podrà fer còpies sense previ consentiment de 
l’Ajuntament. Totes les claus s’hauran de retornar una vegada finalitzi el període d’explotació 
de la parcel·la assignada. 

b) Si és dóna el cas, comunicar la pèrdua de les claus d’accés a les instal·lacions, general i caseta. 
c) Mantenir en perfecte estat de conservació tots els elements de la instal·lació, tant els d’ús propi 

com els d’ús comú, zones verdes, tanca perimetral, caseta d’eines, sistema de reg i accessos, 
amb l’obligació d’avisar a l’ajuntament o persona responsable de l’espai davant qualsevol avaria 
o trencament. 

d) Mantenir en perfecte estat de conservació les eines d’ús individual i/o grupal. 
e) Mantenir una actitud de respecte envers la resta d’usuaris/àries i els seus estris i parcel·les. 
f) Mantenir netes les instal·lacions 
g) Recollir les deixalles produïdes. No estan permeses les acumulacions de deixalles. 
h) Els usuaris/àries estan obligats a fer la correcta selecció de residus i fer servir els contenidors 

corresponents. En cas que estiguin plens, hauran de dipositar els residus al contenidor més 
proper. 

i) Valoritzar les restes orgàniques d’origen vegetal procedents del conreu, el manteniment o el 
desbrossat de cadascuna de les parcel·les per mitjà de l’ús de compostadors (individuals o 
comunitaris) o piles habilitades a tal efecte. 

j) Fer un ús responsable de l’aigua, vetllant en tot moment per l’estalvi d’aquest recurs i 
respectant la tipologia de reg per degoteig. 

k) Mantenir en perfectes condicions el sistema de reg proporcionat per l'Ajuntament. Si hi ha 
desperfectes, l’usuari/ària caldrà que reposi les peces necessàries pel bon funcionament del 
sistema de reg. 
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l) L’horari de reg estarà controlat per l’Ajuntament amb un sistema d’electrovàlvules. Els 
usuaris/àries no tenen permís per manipular aquest sistema. 

m) En el cas en que l’administració posi a disposició de l’usuari/ària d’una taquilla on poder guardar 
les seves eines, aquesta taquilla haurà d’estar tancada amb un cadenat l’adquisició del qual corre 
a càrrec de l’usuari/ària. 

n) Cada usuari/ària podrà agafar un màxim de 8 carretons/any de fems de la pila comuna 
proporcionada per l’Ajuntament. 

o) Seran a càrrec de les persones adjudicatàries les despeses del conreu i del manteniment de la 
seva pròpia parcel·la, com les llavors, els adobs i el altres elements que siguin necessaris per al 
cultiu. 

p) El cultiu de l’hort ha de ser de manera respectuosa amb l’entorn, seguint les tècniques de 
l’agricultura ecològica. 

q) Realitzar la formació obligatòria d’introducció a l'agricultura ecològica a l’inici de l’adjudicació 
de la parcel·la per part de l’usuari/ària. 

r) Es prohibeix l’ús tant d’adobs de síntesi química com de pesticides (fungicides, insecticides i 
herbicides) de síntesi química. 

s) L’usuari/a podrà deixar suggeriments, queixes i opinions de manera anònima a la bústia. 
t) Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Masquefa inspeccionar els béns objecte de 

l’adjudicació i el servei que es presti, i fer les correccions que se li ordenin. També estarà 
obligat el titular de l’adjudicació a proporcionar tota la informació i documentació que li sigui 
requerida en exercici de les facultats inspectores. 

u) Permetre l’entrada als horts a grups escolars que vulguin conèixer els treballs agrícoles o les 
produccions que s’hi fan sota direcció de monitors. 

 

4. Actuacions no permeses i prohibicions 
a) El conreu de qualsevol espècie no permesa per la llei. 
b) Està prohibida la crema de restes vegetals. 
c) Està prohibida qualsevol activitat susceptible de perjudicar les espècies vegetals i/o animals 

existents de la zona o en el seu entorn. 
d) La collita o productes resultants del conreu serà exclusivament per consum propi, restant 

prohibit el seu ús comercial. 
e) La realització de qualsevol tipus d’obra ni construcció. 
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 collites. No es 

permet l’ús d’altres materials (com ara varetes de ferro) a fi de preservar la integració 
paisatgística dels horts en el seu entorn. 

h) La tinença i cria de qualsevol mena d’animal o bestiar. 
i) Entrar a l’hort amb animals domèstics que no estiguin lligats. 
j) Passar la nit a l’àrea dels horts municipals ni fer servir les edificacions existents com a domicili. 
k) Caçar, fer captura d’ocells en viu, talar arbres, l’eliminació de marges o talussos arbustius o 

qualsevol altra activitat susceptible de causar un dany en la fauna i flora que pugui existir a 
l’hort. 

l) Acumular matèria orgànica fóra de les zones indicades. 
m) Alterar els camins, les zones de pas entre parcel·les i les conduccions de reg de l’hort adjudicat. 
n) Moure les fites i tanques que delimitin l’hort municipal. L’usuari/ària s’obliga a executar el seu 

treball dins dels límits de l’hort adjudicat, sense extralimitar la seva activitat més enllà dels límits 
de la parcel·la adjudicada. 

o) Plantar arbres, arbustos i plantes plurianuals. 
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p) La cessió, préstec, arrendament o subarrendament de l’hort a tercers. L’adjudicatari s’obliga a 
executar el seu treball personalment, llevat de casos de força major que haurà d’acreditar 
davant de la persona responsable i l’Ajuntament, i llevat de l’ajuda mútua entre hortolans. 

q) Deixar l’hort sense treballar. En cas d’impossibilitat temporal, que no es podrà allargar més de 
3 mesos, l’usuari/ària haurà de comunicar-ho a la persona responsable o a l’Ajuntament. 

r) Circular ni estacionar per l’interior de l’hort amb vehicles de motor. 
s) No es pot fumar a l’interior del recinte dels horts. 
t) Deixar objectes d’ús particular fora de les taquilles. 
u) Treballar a l’hort sense samarreta. 
v) La instal·lació d’estructures d’hivernacles. 
w) Sostreure eines, materials de les instal·lacions, productes conreats per d’altres persones o 

aquells procedents de parcel·les comunitàries. En cas de pèrdua o sostracció de materials de 
l’ajuntament, l’usuari/ària haurà de fer front al requeriment en cada cas. 

x) No estan permeses les faltes de respecte, amenaces i agressions, ni verbals ni físiques. 
 

5. Sancions i motius d’expulsió 
a) Cal complir amb tots els aspectes descrits en els punts anteriors. 
b) En cas d’incompliment, l’usuari/ària rebrà l’avís de la persona responsable de l'espai. 
c) En cas d’acumular 3 incompliments, l’usuari/ària serà expulsat i l’adjudicació de la parcel·la 

quedarà anul·lada. 
 

6. Responsabilitats 
a) L’ajuntament no es fa responsable dels danys que tercers puguin causar a l’hort o les seves 

instal·lacions o dels furts, robatoris o actes vandàlics que puguin patir les parcel·les, donat que 
l’Ajuntament no porta terme la vigilància ni la conservació del horts. Així mateix, queda exclòs 
de responsabilitat per accident de les persones adjudicatàries en el desenvolupament de les 
seves tasques, les quals tindran al seu càrrec qualsevol responsabilitat per aquest concepte. 

b) L’usuari/ària és responsable del danys causats en l’hort, en les seves instal·lacions comunes de 
reg o altres de la zona d’horta, tant si són causats personalment com pels seus acompanyants, 
així com dels danys i perjudicis que es puguin causar a tercers com a conseqüència de l’ús de 
l’hort. 

c) Aniran a càrrec de l’usuari/ària de cada parcel·la les despeses generades per la conservació i el 
manteniment ordinari de la terra i l’ornamentat de la parcel·la, així com de la instal·lació de la 
darrera fase del sistema de reg per degoteig a partir de l’aixeta o vàlvula final de la instal·lació 
individual de reg existent. 

d) Aniran a càrrec de l’usuari/ària de cada parcel·la les indemnitzacions econòmiques i les 
reparacions que es generin derivades dels danys causats a la parcel·la d’hort municipal, a les 
instal·lacions que donen servei a aquesta i en les instal·lacions comunes de reg o altres de la 
zona d’horta, causades pel mal ús que en faci l’usuari o pels seus acompanyants. 

e) Aniran a càrrec de l’ajuntament les obres i reparacions de renovació o reposició en l’hort o en 
les seves instal·lacions, degudes a l’envelliment o altres causes en les que no concorri dany o 
negligència. En aquest cas, l’ajuntament es compromet a revisar o reparar les incidències 
detectades en la major brevetat de temps possible. 

 

 

He llegit i accepto les normes d’ús, convivència i respecte dels Horts Municipals de Masquefa, 
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