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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’ATORGAMENT 
D’AUTORITZACIONS TEMPORALS D’OCUPACIÓ DE TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC 
DESTINATS AL CONREU HORTÍCOLA, EN EL MARC DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL 
ANOMENADA "ACTIVITATS AGRÍCOLES SOCIO-LABORALS (ELS HORTETS)”. 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

Aquestes bases tenen per objecte regular el règim d’utilització de parcel·les de propietat 
municipal anomenats “ Els Hortets” que, amb caràcter provisional i a precari, puguen cedir-
se en ús als veïns d’aquest municipi, per a destinar-los a conreu hortícola de productes per 
al consum familiar. 

Aquests Hortets d’Oci són xicotetes parcel·les de terra, per al cultiu de verdures, hortalisses 
o flors. Estan destinats als veïns del poble que per motius d'atur, jubilació, esbargiment o de
qualsevol altre tipus, disposen de temps lliure i estiguen interessats en el cultiu d'aquests 
horts, per tal de que puguen completar el seu temps lliure amb una activitat física i mental, 
que els pot aportar molts beneficis i millores en la seua qualitat de vida. 

2. NATURALESA JURÍDICA DE L’AUTORITZACIÓ.

L’autorització de la utilització dels terrenys de domini públic tindrà la consideració de llicència 
d’ocupació temporal per a l’ús privatiu i originarà una situació de possessió precària, 
essencialment revocable per raons d’interès públic i sense dret a indemnització, segons allò 
que determina l'article 75.2 del Reglament de Bens de les Entitats Locals de 13 de juny de 
1986, i l' article 85.3 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques de 3 de 
novembre de 2003, amb les especificacions i particularitats que es regulen en aquestes 
bases. En l'activitat municipal que es regula no és d'aplicació la normativa sectorial agrària. 

3. FACULTATS DE L’ENS LOCAL.

Totes les autoritzacions que s’atorguen estan subjectes a què es puguen establir les 
següents determinacions per part de l’ Ajuntament: 
a) Fixar les condicions general d’ús dels horts.
b) Modificar els límits de les parcel·les, els traçats dels camins i les instal·lacions de reg i

altres serveis.
c) Fixar les taxes pel manteniment dels serveis comuns a satisfer pels usuaris.
d) Vetllar per un adequat ús de les parcel·les i del consum d’aigua, si s’escau.
e) Resoldre les qüestions litigioses que siguen plantejades i que no estiguen regulades en

aquestes bases.
f) La selecció dels usuaris dels horts, tenint en compte els principis d’objectivitat, publicitat i

concurrència.
g) La revocació de les autoritzacions atorgades quan siga procedent per raons d’interès

públic.

4. CRITERIS DE SELECCIÓ DELS BENEFICIARIS.

Per a ser admès a la selecció dels horts, caldrà acreditar que es compleixen els requisits 
següents: 
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SOL·LICITUD. PER A L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ 
DE TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC DESTINATS AL CONREU HORTÍCOLA, EN EL 
MARC DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL ANOMENADA “ACTIVITATS AGRÍCOLES SOCIO-
LABORALS (ELS HORTETS)” 

......................................................................................, de ..........anys d’edat, veí de 

Almoines, amb domicili a, ..........................................................., núm. .........., telèfon 

......................., una vegada assabentat de les bases que regeixen la convocatòria pública 

per a l’atorgament d’autoritzacions temporals d’ocupació de terrenys de domini públic amb 

destí a horts, SOL·LICITE l’adjudicació d’un hort. 

I.- Efectue declaració responsable dels extrems següents: 

- Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 

- Que estic empadronat al municipi de Almoines. 

- Que no treballe en cap altre hort particular, propi, cedit o arrendat. 

II.- Que reuneix les següents condicions a efecte de mèrits a valorar a la fase de concurs: 

 Major de 65 anys, pensionista o jubilat. 

 Aturat. 

 Aturat el sol·licitant i el cònjuge. 

 Família nombrosa. 

III.- Adjunta la documentació següent: 

 Fotocòpia del DNI. 

 Volant d’empadronament. 

 Documentació acreditativa de la condició de jubilat. 

 Documentació acreditativa de la condició d’aturat. 

 Documentació acreditativa de la condició de aturat del sol·licitant i el cònjuge. 

 Documentació acreditativa de la condició de família nombrosa. 

 Certificat negatiu de propietat de finques rústiques a Almoines. 

Almoines, ..... de ................................ de 2014 

Signatura del peticionari: ................................................. 
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- Certificat d'empadronament en el Municipi de Almoines d’almenys dos anys abans de 
realitzar la sol·licitud. 

- Tindre complits 16 anys.  
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de qualsevol altra classe 

amb l’Ajuntament d’Almoines. 
- No treballar en cap altre hort particular, propi, cedit o arrendat. 
 
L'adjudicació i distribució de les parcel·les es farà per concurs dels sol·licitants que resulten 
admesos, adjudicant-se una única parcel·la a cada sol·licitant per al seu cultiu. En cas 
d’empat es resoldrà per sorteig. 
 
En cas que hi haguera més sol·licitants admesos que parcel·les disponibles, es crearà una 
borsa d'aspirants en l'orde que resultara del concurs. 
 
Una vegada adjudicada la parcel·la l'usuari firmarà el corresponent contracte obligant-se al 
compliment de les normes d'ús i funcionament que posteriorment es detallen. 
 
No es permet la presentació de més d'una sol·licitud per unitat familiar. L’incompliment 
d'aquest apartat donarà lloc a l'exclusió automàtica d'aquestes sol·licituds. 
 
5. DURACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ D’ÚS. 
 
Les parcel·les s'adjudicaran per un termini de 2 anys. 
 
Poc abans de finalitzar aquest termini, es convocarà un nou concurs per a altres 2 anys 
naturals i així successivament. 
 
Els adjudicataris del concurs anterior, sols podran participar si quedaren parcel·les lliures, i a 
tal efecte es crearà una borsa de reserva. 
 
Com a excepció al termini general, s’estableix que si dins del termini d’adjudicació de dos 
anys, algun dels usuaris renunciara o deixara lliure la seua parcel·la per qualsevol altra 
causa, s'adjudicarà al següent de la llista que constituïx la borsa d’aspirants pel temps que 
reste fins la finalització dels dos anys. 
 
6. FINALITZACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ. 
 
A la finalització del contracte per qualsevol de les causes legalment establertes, l’usuari 
deixarà la parcel·la i la resta de les instal·lacions a què li dóna dret d'ús del mateix a 
disposició de l'Ajuntament, en perfecte estat d'ús i explotació, sense dret a cap 
indemnització sobre els cultius que en eixe moment ocupen el terreny, ni sobre cap altre 
concepte relacionat amb els horts. 
 
Es donaria per finalitzat el contracte si l’Ajuntament necessitara els terrenys per a obres, 
serveis, instal·lacions municipals o ampliacions urbanístiques, cosa que s’hauria de notificar 
a l’adjudicatari amb tres mesos d’antelació a la data de desocupació. 
 
A més de per les causes legalment previstes, l'Ajuntament podrà suspendre l'ús de la 
parcel·la, sense previ avís, i declarar finalitzat el contracte per incompliment de qualsevol de 
les normes, així com per l'abandó del cultiu de la parcel·la sense causa justificada. 
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7. GARANTIA DEFINITIVA. 
 
Una vegada adjudicada la parcel·la i en el termini de 30 dies següents a la recepció de la 
notificació de l’adjudicació, s’haurà de constituir un dipòsit de 40 €, en concepte de garantia, 
per part de l’adjudicatari, el qual serà reemborsat en el moment d’abandonar l’hort adjudicat, 
sempre i quan no s’hagen causat danys a la parcel·la; en aquest cas es valoraran els danys 
ocasionats i es deduiran del dipòsit efectuat. 
 
8. PREU A ABONAR A L’AJUNTAMENT. 
 
L’adjudicatari abonarà la quantitat de 24 €/any; les fraccions inferiors a l’any (inici o extinció) 
es prorratejaran per mesos naturals. Caldrà liquidar el preu en el termini d’un mes a partir de 
l’adjudicació i domiciliar-lo bancàriament pels exercicis següents. 
 
9. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I ADJUDICACIÓ. 
 
Dins el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la publicació de la 
convocatòria al Tauler d’Anuncis Municipal, es podran presentar al Registre d’Entrada de 
l’Ajuntament les sol·licituds en el model oficial que consta a la base 11, acompanyades de la 
documentació corresponent. 
 
El Departament encarregat de la gestió examinarà les sol·licituds rebudes, les valorarà i 
proposarà les adjudicacions, que seran resoltes per la Junta de Govern Local. 
 
Podrà requerir, si cal, aclariments o la presentació de documents complementaris. 
 
L’adjudicació dels horts es realitzarà per la Junta de Govern Local, prèvia la tramitació 
establerta en aquestes bases, de conformitat amb el barem contingut en les mateixes. 
 
10. NORMES D’ÚS I FUNCIONAMENT. 
 
Les obres necessàries per a la conservació i millora de les instal·lacions correran per 
compte de l'Ajuntament. 
 
Els contractes s’estableixen a nom del sol·licitant, que en cap cas podrà cedir o subarrendar 
l'hort adjudicat. 
 
L'Ajuntament podrà inspeccionar en tot moment les instal·lacions a fi de verificar el 
compliment de les normes que s’estableixen en aquestes bases. 
 
10.1. PROHIBICIONS EXPRESSES. 
 
1. La utilització de barbacoes així com la realització de focs de qualsevol tipus. 
2. La utilització d'equips musicals que a causa del seu volum puguen perjudicar altres 

usuaris o alteren la tranquil·litat de l'entorn. 
3. La introducció de vehicles de qualsevol tipus. 
4. La utilització de productes de neteja o qualsevol altre producte químic susceptible de 

produir contaminació en el terreny o les sèquies. 
5. La construcció d'edificacions en les parcel·les, col·locació d'ombrejos, estenedors o 

qualsevol altre element que altere l'aspecte de l'entorn. 
6. Utilitzar la parcel·la com dipòsit o magatzem de materials. 
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7. La cria d’animals.
8. Plantar arbres.
9. Tindre gossos o altres animals en la parcel·la.
10. Sobrepassar els límits de la parcel·la adjudicada.
11. Limitar la parcel·la amb murs, canyes, plàstics, etc.
12. Qualsevol altre ús que, no estant previst anteriorment, produïsca molèsties, males olors,

limite l’ús i satisfacció de la resta de parcel·les o afecte a l’entorn del lloc.
13. Cremar les restes generades a l’hort, que en tot cas s’hauran de compostar.

10.2. NORMES D’ÚS REFERENTS A LES PARCEL·LES I ALS CULTIUS. 

1. Les parcel·les estan destinades a cultius hortícoles o florals, establint en 2,00 metres
l'altura màxima permesa. Queda exclosa la plantació d'arbustos, arbres o espècies
prohibides per alguna disposició.

2. No es podrà modificar el traçat original de les parcel·les, ni unir-les a parcel·les
confrontants. No es permet el seu tancament amb, tanques de qualsevol tipus, pedres,
rajoles, blocs o elements constructius del tipus que siguen.

3. Cada usuari té l'obligació de mantindre la parcel·la en bon estat i tornar-la al finalitzar el
contracte amb un aspecte d'orde i bona neteja.

4. Els productes obtinguts dels horts no podran ser venuts amb caràcter general, entenent
que estan destinats al consum familiar, excepte en els supostos particulars que
determine l’Ajuntament.

5. Es permetrà la instal·lació d'encoixinats plàstics i o vegetals situats directament sobre el
sòl destinats a minimitzar la competència de les males herbes. També està permès la
col·locació de mantes tèrmiques o mini túnels que contribuïsquen a l'acceleració dels
cultius.

6. El fem es dipositarà, per tipus de residus, en un punt net creat a tal fi en els voltants,
havent d'estar les parcel·les lliures de residus.

7. No s’utilitzaran productes químics prohibits.
8. Queda expressament prohibit la utilització de productes químics residuals.

10.3. LA CONDICIÓ D’ADJUDICATARI ES PERDRÀ AUTOMÀTICAMENT PER: 

a) Defunció.
b) Canvi de residència fora del poble.
c) Subarrendament o cessió a tercers del cultiu de la parcel·la.
d) Abandonament o falta de cultiu de la parcel·la durant més de tres mesos seguits.
e) Realitzar dins la parcel·la construccions, barraques, hivernacles o plantació d’arbres,

així com la instal·lació de tanques o elements de separació diferents als
expressament autoritzats.

f) Utilitzar la parcel·la per a finalitats diferents a les que es detallen en aquestes Bases.
g) Requeriment del terreny per part de l’Ajuntament per obres, serveis, instal·lacions o

desenvolupament del Pla General d’Ordenació Urbana o dels instruments urbanístics
que el desenvolupen.

h) Concurrència en la mateixa persona o en una altra persona resident en el mateix
domicili de l’adjudicació de dues o més parcel·les.

i) Incompliment de les normes bàsiques de convivència, conducta insolidària, despesa
excessiva d’aigua o utilitzar productes tòxics.

j) Concurrència de qualsevol de les incompatibilitats o prohibicions que es detallen en
aquestes Bases.
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k) Posar en venda els productes obtinguts del cultiu de la parcel·la excepte en els
casos autoritzats per l ‘Ajuntament.

l) Renúncia.
m) La decisió raonada de l’Ajuntament davant qualsevol cas de mal ús de la parcel·la no

previst expressament en estes bases.

La rescissió de l’autorització per qualsevol causa, en cap moment donarà lloc al dret de 
percebre indemnització o compensació de cap tipus.  

10.4. HORARI. 

En cas de necessitat d'establir un horari d'utilització de les parcel·les serà l'Ajuntament qui 
ho determine, i en tot cas es realitzarà en funció del major aprofitament de les hores de llum 
solar. 

10.5. RESPONSABILITATS I INCIDÈNCIES. 

L’Ajuntament no es farà responsable dels robatoris o actes vandàlics que puguen afectar les 
parcel·les. Així mateix, queda exempt de qualsevol responsabilitat en cas d’accident dels 
adjudicataris en el desenvolupament de les seues tasques de conreu i en la seua estada en 
el recinte. Serà a càrrec de l’adjudicatari qualsevol responsabilitat per aquestos conceptes. 

Per privar un adjudicatari de l’ús de la seua parcel·la, s’haurà d’instruir un expedient en el 
qual es demostrarà que concorre en alguna de les circumstàncies previstes en aquestes 
Bases o altres no previstes expressament però que puguen qualificar-se com a tals per a 
perdre el dret, prèvia audiència de l’interessat per un termini de quinze dies. 

Les incidències que es produïsquen entre els concessionaris de parcel·les o els dubtes que 
sorgisquen de la interpretació de les presents normes, seran resoltes per la comissió 
d’usuaris. 

Les resolucions de l’organisme competent seran fermes. 

11. COMISSIÓ D’USUARIS DELS HORTETS.

La Comissió General estarà constituïda pels usuaris del horts i representants de 
l’Ajuntament, i la seua missió és la de vetllar pel bon funcionament de tot allò que estiga 
relacionat amb la utilització de les parcel·les i dels espais comuns. 

El càrrec de President de la comissió correspondrà a l’alcalde que junt a un regidor de 
l’ajuntament, un tècnic coordinador designat per l’alcaldia, un representant del Consell Agrari 
i un portaveu dels adjudicataris, elegit per votació entres els usuaris dels hortets, constituiran 
la comissió de treball dels horts d’oci. 
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12. MODEL DE SOL·LICITUD.

......................................................................................, de ..........anys d’edat, veí de 

Almoines, amb domicili a, ..........................................................., núm. .........., telèfon 

......................., una vegada assabentat de les bases que regeixen la convocatòria pública 

per a l’atorgament d’autoritzacions temporals d’ocupació de terrenys de domini públic amb 

destí a horts, SOL·LICITE l’adjudicació d’un hort. 

I.- Efectue declaració responsable dels extrems següents: 

- Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 

- Que estic empadronat al municipi de Almoines. 

- Que no treballe en cap altre hort particular, propi, cedit o arrendat. 

II.- Que reuneix les següents condicions a efecte de mèrits a valorar a la fase de concurs: 

 Major de 65 anys, pensionista o jubilat. 

 Aturat. 

 Aturat el sol·licitant i el cònjuge. 

 Família nombrosa. 

III.- Adjunta la documentació següent: 

 Fotocòpia del DNI. 

 Volant d’empadronament. 

 Documentació acreditativa de la condició de jubilat. 

 Documentació acreditativa de la condició d’aturat. 

 Documentació acreditativa de la condició de aturat del sol·licitant i el cònjuge. 

 Documentació acreditativa de la condició de família nombrosa. 

 Certificat negatiu de propietat de finques rústiques a Almoines. 

Almoines, ..... de ................................ de 2014 

Signatura del peticionari: ................................................. 
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13. MODEL DE CONTRACTE. 
 
El Senyor/Senyora .......................................................................................................... en 

nom propi o en representació de l’associació ................................................................ amb 

data de naixement ..................................... DNI núm. ............................. veí d’Almoines i amb 

domicili ............................................................................ Telèfon de contacte ......................  

 

Em responsabilitze de la parcel·la número ............. dels Horts d'Oci “Els Hortets”, propietat 

de l’Ajuntament de Almoines, per a cultivar-la durant dos anys, i em compromet al 

compliment de les normes contingudes en estes bases reguladores del seu règim 

d’utilització. 

 

I perquè així conste, signe el present compromís a, Almoines,     de                         de 2014. 

 
 
TAULA DE BAREMACIÓ DEL CONCURS. 
 
CONCEPTE  PUNTS 

SER MAJOR DE 65 ANYS, JUBILAT O PENSIONISTA 2 

ESTAR ATURAT L’ADJUDICATARI 1 

ESTAR ATURATS EL SOL·LICITANT I EL CONYUGE  2 

FAMILIA NOMBROSA  0,5 

 


