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Els horts del Bareu 

 

1. OBJECTIUS PRINCIPALS DEL PROJECTE 

 

L’objectiu principal de la creació d’horts socials ecològics a Arenys de Mar és la 

transformació d’un espai municipal en desús en un nou espai verd que representi una eina 

d’intervenció social, ambiental, educativa i terapèutica, sense deixar de banda el vessant 

de la productivitat. Amb aquesta finalitat, el projecte es planteja diferents objectius 

específics dins de cadascuna d’aquestes principals àrees d’intervenció: 

 Social 

- Promoure un espai de socialització i dinamització comunitària, que 

contribueixi a potenciar la cohesió i participació ciutadana.  

- Oferir un espai d’oci on gaudir del temps lliure en un entorn natural.  

- Afavorir processos d’integració social en comunitats en risc d’exclusió.  

- Afavorir l’intercanvi intergeneracional i intercomunitari.  

 Ambiental 

- Recuperar i posar en valor un espai urbà en desús i el seu entorn, millorant 

la seva qualitat ambiental i paisatgística.  

- Contribuir a la millora general del medi ambient al nucli urbà, generant un 

reservori de biodiversitat tant de flora com de fauna.  

- Col·laborar en la recuperació de la dimensió agrícola del municipi, apostant 

per la producció ecològica.  

 Educativa 

- Divulgar el valor de l’agricultura ecològica i de proximitat.  

- Capacitar en les pràctiques de l’agricultura ecològica. 

- Difondre la gestió sostenible de la pràctica agrícola (ex. compostatge, 

recollida selectiva de residus, ús eficient de l’aigua...).  
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- Donar a conèixer els valors naturals de l’espai i el seu entorn.  

- Promocionar la cultura alimentària i les varietats hortícoles locals.  

 Salut 

- Contribuir a la pràctica de l’activitat física regular. 

- Estimular l’envelliment actiu de la gent gran.  

- Promoure l’alimentació saludable.  

- Fomentar el lleure saludable i de qualitat.  

 Productiva i econòmica 

- Proporcionar un espai destinat a la producció de productes hortícoles per a 

l’autoconsum, l’intercanvi o la donació. 

- Promoure el consum de productes locals i de temporada.  

 

 

1.1 DISSENY DE L’ESPAI   

S’ha construït un espai d’horts ben inserits al lloc, al marge dret de la part alta del rial del 

Bareu, respectuós amb els elements del medi natural i coherent amb els valors 

paisatgístics de l’entorn. Per assolir aquest objectiu, s’utilitzarà la vegetació com a element 

estructurador, utilitzant espècies autòctones presents a l’entorn i de manteniment fàcil 

per tal de senyalar camins principals o separar parcel·les. Aquestes espècies poden ser 

alhora plantes aromàtiques i medicinals que, a part de tenir una funció estructural i 

ornamental, poden tenir una important funció hortícola com a refugi de fauna i de 

potenciació de la biodiversitat, i contribuir també a eliminar plagues o a atraure insectes 

pol·linitzadors als horts (ex. ruda, romaní, farigola, espígol, caputxina, clavell de moro...). 

A part de la vegetació, també es podran utilitzar altres elements estructuradors sempre 

que siguin coherents amb l’espai.  

L’ espai està dominat per 16 parcel·les de cultiu, que tenen una superfície aproximada 

de 40 m2  cadascuna. Aquestes dimensions permeten produir prou hortalisses per abastir 
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una família mitjana i també permeten crear diversos bancals dins cada parcel·la, fent-hi 

possible la rotació de cultius. Cadascuna de les parcel·les disposarà de dues preses 

d’aigua, una d’elles utilitzada per a la instal·lació del reg gota a gota. Cada parcel.la estarà 

degudament senyalitzada amb un número indicat en un cartell, el disseny del qual seguirà 

els criteris unitaris d’integració i simplicitat.   

A més a més de les parcel·les de cultiu, l’espai destinat a la creació dels horts socials 

ecològics inclou diverses zones comunes amb els següents elements imprescindibles:   

- Caseta d’eines i magatzem de material comunitari. També es pot valorar el fet de 

posar armariets individuals amb clau per a cada usuari a l’interior del mòdul o baguls 

de resina a cada parcel.la.  

- Zona de recollida selectiva de residus, amb bujols per a les diferents fraccions. 

- Zona de compostadors. En la primera fase del projecte només es disposarà d’un 

compostador comunitari. Si les persones usuàries ho prefereixen, podran col·locar 

un compostador propi a la seva parcel.la.  

- Aparcament per a bicicletes a l’entrada de l’espai.  

- Zona de reunió i descans amb taules de pícnic i bancs, coberta amb una pèrgola per 

aconseguir ombra.   

- Tauler d'anuncis on col·locar la informació rellevant per a les persones usuàries dels 

horts.  

- Font d’aigua potable. 

 
Es valora la possibilitat de complementar en un futur l’espai amb altres elements comuns 

com:  

- Zona comuna de plantes aromàtiques i medicinals.   

- Creació d’una bassa per afavorir l’establiment d’amfibis que, des del punt de vista 

hortícola, poden ser beneficiosos en el control de plagues. Això també contribueix a 

crear nous nuclis poblacions per a aquests organismes, que sovint es veuen 

amenaçats per la desaparició del seu hàbitat.  
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- Instal·lació de caixes niu per a ocells insectívors i per a quiròpters (ratpenats), que 

també col·laboraran en el control d’algunes plagues d’insectes.  

- Estació meteorològica per tal de conèixer de forma precisa les condicions 

meteorològiques i aplicar aquest coneixement en la gestió dels horts.   

- Zona de generació de planter en un espai protegit del vent i del fred o, si és possible, 

en un petit hivernacle, i banc bàsic de llavors per fomentar l’ús de varietats locals i 

promoure la sobirania alimentària.   

- Zona habilitada per acumulació de canyes, delimitada amb un tancat de fusta o bé 

utilitzar pals en forma de creu cada dues parcel·les on recolzar les canyes.  

 

Tots els elements presents a l’espai han d’estar degudament identificats i seguir criteris 

unitaris quant a tipologia de materials utilitzats, colors i mides. Juntament amb una 

col·locació racional i ordenada, això permetrà assolir un disseny agradable i harmònic 

amb l’entorn. En aquest sentit, totes les instal·lacions presents en l’espai seran de fusta o 

bé d'un material que s'integri completament en el paisatge, sense suposar cap molèstia per 

als veïns propers.   

 
2. PERSONES USUÀRIES 

 
El projecte d’horts socials ecològics d’Arenys de Mar està orientat a assolir una comunitat 

de persones usuàries al més variada possible, que representi el màxim de col·lectius, 

grups, edats i situacions laborals que participen en la vida del municipi, prioritzant aquells 

especialment vulnerables i amb risc d’exclusió social. Aquesta diversitat de persones 

usuàries, en tot cas residents i empadronats al municipi, ajudarà a crear l’espai de 

socialització previst, i fomentarà l’intercanvi intergeneracional i intercultural.  

Per assolir aquesta diversitat, es crearan diferents grups de persones usuàries, que seran, 

d’entrada, els següents:  
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Grup I: Vilatans majors de 60 anys (3 parcel·les). Com que un dels objectius és 

promoure l’envelliment actiu, l’edat serà el principal factor definitori d’aquest grup, sense 

necessitat de ser jubilat o pensionista.  

Grup II: Vilatans derivats de Serveis Socials (2 parcel·les). En aquest cas, la 

sol·licitud serà tramitada pels Serveis Socials Municipals, que proposaran les persones que 

cultivaran aquestes parcel·les.  

Grup III: Entitats (3 parcel·les). Degudament registrades al registre municipal 

d’entitats d’Arenys de Mar. Les entitats interessades hauran de presentar una memòria 

explicativa del projecte que volen desenvolupar als horts del Bareu. El contingut d’aquesta 

memòria es detalla en apartats posteriors. En tot cas, l’entitat haurà de designar una 

persona responsable del grup i de contacte.  

Grup IV: Joves de 18 a 30 anys (3 parcel·les). Una comunitat de persones usuàries 

variada quant a edats pot enriquir molt l’experiència i propiciar l’intercanvi 

intergeneracional. 

Grup V: Vilatans en general (5 parcel·les). Es destinaran a persones que no formin 

part de cap dels grups anteriors.  

 

3. Adjudicació de les parcel·les  

A continuació s’exposen els elements generals que han de guiar el procediment de 

presentació de sol·licituds i adjudicació de parcel·les.  

Les persones interessades a sol·licitar una parcel·la hauran d’entrar una instància a 

l’Ajuntament en el termini que s’estableixi, on indicaran per a quina de les tipologies de 

persones usuàries sol·liciten la parcel·la. A més a més de la pertinença a un d’aquests 

grups, totes les persones usuàries també hauran de complir amb els següents requisits 

generals:   

- Ser major de 18 anys.  

- Figurar en el padró municipal d’habitants residents a Arenys de Mar.  
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- Estar al corrent de pagament amb l’administració municipal.  

- No disposar a títol de propietari, arrendatari o similar de cap altre hort o terreny de 

cultiu al municipi.  

En posteriors convocatòries, els requisits generals també hauran d’incloure: 

- No haver estat privat anteriorment de l’ús d’un hort municipal. 

- No conviure en el mateix domicili amb algú que ja estigui en possessió d’una parcel.la 

d’horts municipals.   

Els vilatans o entitats interessades a cultivar una parcel·la hauran de lliurar la 

documentació sol·licitada en el període d’inscripció obert a aquest efecte. Únicament es 

permetrà una sol·licitud per unitat familiar i domicili.  

Dins de cada grup, en cas que es presentin més sol·licituds que parcel·les disponibles, es 

realitzarà un sorteig públic per a adjudicar-les. En cas contrari, si dins d’un grup queden 

parcel·les disponibles un cop finalitzat el període d’inscripció, aquestes podran ser 

alliberades per tal de cobrir el possible excés de demanda d’altres grups. Si tot i així hi ha 

més sol·licituds que compleixen els requisits que parcel·les, es crearà una llista de reserva 

que serà vigent fins a la data d’obertura d’un nou procediment.  

És important destacar que les persones usuàries dels horts hauran de conrear la seva 

parcel.la amb criteris totalment ecològics, tal com es detalla al Reglament d’ús (apartat 5). 

De totes maneres, estar capacitat prèviament en aquestes pràctiques no és un requisit 

per poder sol·licitar una parcel·la. Un dels objectius del projecte és precisament capacitar 

en les pràctiques de l’agricultura ecològica i difondre la gestió sostenible de la pràctica 

agrícola. En aquest sentit, un cop adjudicades les parcel·les, es portaran a terme activitats 

formatives vinculades a  l’agricultura ecològica, destinades a totes les persones usuàries 

dels horts. Les formacions estaran obertes a tots els vilatans que estiguin interessats en 

les tècniques de l’agricultura ecològica i es convidarà explícitament als sol·licitants sense 

parcel.la que constin a la llista de reserva. 
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4. GESTIÓ i MANTENIMENT DE L’ESPAI  

 

La  gestió seguirà criteris de sostenibilitat ambiental, per la qual cosa cal vetllar per 

l’acompliment de les següents bones pràctiques: 

- Fer la recollida selectiva de les deixalles generades. 

- Fer un ús eficient de l’aigua en el reg i en qualsevol altre ús. 

- Participar en el compostatge comunitari i aprofitar el compost com a adob 

per a la parcel·la. 

- Preservar la flora i fauna autòctona. 

- No emprar cap producte fitosanitari ni de síntesi per a tractar les plagues ni 

enriquir el sòl. 

D’altra banda, l’organització dels horts s’entén com a comunal. El manteniment i la gestió 

de les zones comunes anirà a càrrec de les persones usuàries dels horts, les quals 

s’organitzaran en assemblea. Aquesta assemblea, a part de servir per organitzar aquestes 

tasques comunes, també funcionarà com a eina de socialització i creació de comunitat.  

L’Ajuntament supervisarà regularment el funcionament i manteniment de l’espai, per 

assegurar el seu estat, la sostenibilitat de les pràctiques agrícoles i el compliment de les 

normes. En aquest sentit, es crearà una comissió formada per tècnics municipals de 

l’Ajuntament i els responsables dels horts (escollits en assemblea) que es reunirà 

trimestralment a la zona de reunió de l’espai dels horts. A banda, els responsables dels 

horts hauran de mantenir una comunicació fluïda amb els tècnics municipals, comunicant 

immediatament qualsevol incidència que tingui lloc a l’espai i informant de tasques de 

manteniment diferents a les quotidianes que es portin a terme. També hauran d’informar 

de les demandes de les persones usuàries, les quals ajudaran a millorar el projecte.  

Les eines, el planter i les llavors aniran a càrrec de les persones usuàries. L’Ajuntament, 

tenint en compte l’opinió de l’assemblea, establirà l’horari d’obertura dels horts, 

diferenciat d'estiu i d'hivern, durant el qual les persones usuàries i acompanyants podran 

accedir a les instal·lacions.  
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Per la seva banda, l’Ajuntament haurà d’assumir el manteniment de la tanca perimetral i 

els accessos a l’espai, resoldre les incidències relacionades amb l’abastament d’aigua o el 

sistema de reg i gestionar la recollida selectiva de residus. Els residus que no 

corresponguin a cap de les fraccions de l’àrea de selectiva, hauran de ser transportats a la 

Deixalleria Municipal per part de les persones usuàries. L’Ajuntament també serà el 

responsable de lliurar les parcel·les a les persones usuàries en l’estat adequat per al cultiu, 

tant a l’inici del projecte com cada cop que tingui lloc una nova adjudicació de parcel·les.  

 

5. REGLAMENT d’ÚS dels HORTS 

 

A continuació s’exposa l’articulat, que esdevindrà el Reglament d’ús dels horts del Bareu: 

 

 

Article 1. Drets de les persones usuàries 

Les persones usuàries dels horts tenen dret a:  

- Accedir a l’espai d’horts dins l’horari permès.  

- Trobar, a l’inici de l’autorització, la parcel·la en unes condicions aptes per al cultiu.  

- Cultivar la parcel·la destinada a l’autoconsum.   

- Accedir a la xarxa d'aigua.  

- Disposar d’un petit espai tancat per guardar les eines necessàries per al cultiu de la 

parcel.la.  

- Utilitzar els espais comuns. 

- Formar part de l’assemblea de persones usuàries dels horts.  

- Rebre formació general i específica sobre tècniques d’agricultura ecològica, i d’altres 

que puguin ser d’interès.  

 

Article 2. Obligacions de les persones usuàries 

L'ús de les parcel·les de cultiu i els elements comunitaris de l’espai d'horts per part de les 

persones usuàries s'haurà d'ajustar a les següents condicions: 

- Complir el reglament intern dels horts descrit en el present document.  

- Mantenir la parcel.la cultivada. En cas d'impossibilitat temporal, que no es podrà 

allargar més de 3 mesos, la persona titular de l'autorització haurà de comunicar 

aquesta circumstància a l'Ajuntament. L'Ajuntament podrà revocar l'autorització 
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atorgada si els Serveis Tècnics informen sobre el seu abandonament per un període 

superior als 3 mesos. 

- Aplicar criteris d’agricultura ecològica i gestió sostenible en el cultiu de les parcel·les, 

cosa que inclou:  

o No utilitzar pesticides ni herbicides químics de síntesi, com el glifosfat o 

d’altres. 

o Restringir l’aportació de nutrients a aquells que provinguin de fonts naturals 

com els fems o el compost, i resta prohibida la utilització d’adobs orgànics 

líquids de síntesi o no. 

o Protegir contra malalties i/o plagues mitjançant la prevenció, i l’aplicació de 

tècniques i productes no agressius amb el medi (control biològic de plagues).  

o Valoritzar les restes orgàniques d'origen vegetal procedents del cultiu, el 

manteniment o el desbrossat de cadascuna de les parcel·les per mitjà de l'ús 

dels compostadors, ubicats a aquest efecte. 

o Fer un consum responsable de l'aigua. 

- Cultivar, exclusivament, la parcel.la adjudicada. Les delimitacions entre parcel·les no es 

poden modificar per cap motiu. Queda absolutament prohibida l’activitat de conreu en 

qualsevol altra part de la finca. 

- Cultivar plantes hortícoles.  

- Assistir a les activitats de formació sobre agricultura ecològica o altres temàtiques 

d’interès organitzades per l’Ajuntament. 

- Mantenir en perfecte estat de conservació tots els elements de l’espai d’horts, tant els 

d’ús propi com els d’ús comú, i especialment el mòdul dels armariets de les eines, la 

zona de compostatge, la zona de lleure i el sistema de reg. 

- Participar en les tasques de manteniment general de les zones comunitàries de l’espai 

d’horts.  

- Avisar immediatament a la persona encarregada de les instal·lacions de qualsevol 

incidència, avaria o ruptura que es pugui produir en l’espai d’horts, i especialment en el 

sistema de reg o a les casetes d’eines. 

- Preservar l’estètica i la integració paisatgística de l’espai.  

- Dipositar totes les deixalles produïdes als contenidors de residus corresponents, quan 

no s’utilitzin per al compost. Els residus no orgànics s’hauran de dipositar en el  

contenidor corresponent (envasos, paper, vidre o rebuig) i en el cas que estiguin plens 

o es generin altres tipus de residus, les persones usuàries els hauran de portar a la 

deixalleria. 
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- Garantir i fomentar la convivència, la companyia, el treball col·lectiu i bon veïnatge 

amb les altres persones usuàries. 

- Mantenir una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries, sense produir 

amb la seva activitat molèsties o males olors. 

- Mantenir les portes d’accés general tancades una vegada s’entra o surt de la zona 

d’horta.  

- Accedir a l’espai d’horts en l’horari d’obertura d’aquest: de dilluns a diumenge de 8 a 

20h. 

- En el cas de les parcel·les assignades a associacions o entitats, es designarà una persona 

responsable del grup, amb la que es mantindran totes les relacions derivades de 

l’adjudicació.  

- En el cas de les entitats, presentar la memòria anual del projecte desenvolupat. 

- Formar part de l’assemblea de les persones usuàries de l’espai dels horts.  

- Cada hort haurà de ser cultivat personalment per la persona titular de l'autorització, 

llevat dels casos d'adjudicació a col·lectius, i no podrà ser traspassat ni cedit per 

qualsevol títol a tercers sense previ avís a l’Ajuntament ni sense la conformitat 

d’aquest. 

- Les persones usuàries podran accedir a l’espai d’horts acompanyat de família o amics, 

però sempre que ell o ella hi sigui present. 

 

Article 3. Actuacions no permeses per les persones usuàries 

Les parcel·les es destinaran única i exclusivament al cultiu per l’autoconsum, quedant 

expressament prohibit: 

- Modificar les dimensions i les característiques de la parcel·la adjudicada.  

- Modificar qualsevol dels elements de l’espai d’horts o instal·lar-ne de nous sense 

autorització de l’Ajuntament.  

- Comercialitzar o vendre els productes obtinguts a la parcel·la. 

- Alterar o ocupar els camins, les zones de pas entre les parcel·les i les zones comuns. 

- Fer qualsevol tipus de construcció fixa o mòbil en la parcel·la adjudicada ni en l’espai 

d’horts, incloent hivernacles o coberts. 

- La instal·lació de qualsevol tipus de tanca o separació per limitar les parcel·les de 

cultiu.  

- Plantar o cultivar:  

o Plantes psicotròpiques i plantes il·legals.  

o Arbres i arbustos, ja que poden envair o fer ombra a les parcel·les 

veïnes.  
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o Plantes plurianuals amb l’excepció de la carxofa, l’espàrrec i les 

maduixes. 

- Acumular i/o abandonar qualsevol material o residu, incloent restes vegetals, ja sigui 

dins o fora de la parcel·la o de l'àmbit de l’espai d’horts. 

- Cultivar fora de les zones delimitades com a parcel·les. 

- Estacionar vehicles a motor a l’interior de l’espai d’horts. 

- Fer qualsevol tipus de crema o foc, ni per cremar restes vegetals o deixalles  ni per fer 

barbacoes, dins l’espai d’horts o el seu entorn.  

- Construir pous.  

- Instal·lar bidons o altres contenidors per l’acumulació d’aigua.  

- Manipular la xarxa general de reg.  

- Accedir a l’hort i a les instal·lacions en horari no autoritzat. 

- Instal·lar galliners i/o gàbies per a la criança d’animals.  

- Si la persona usuària va acompanyat de gossos, caldrà que els mantingui dins del seu 

hort, per tal que no molesti a tercers ni causi danys als altres horts veïns i no podran 

restar mai sols en absència de l'usuari. 

- Caçar o capturar qualsevol tipus d’animal, talar arbres i arbustos, eliminar marges i 

talussos arbustius o dur a terme qualsevol activitat susceptible de molestar o 

perjudicar les espècies animals o vegetals que hi ha a la zona. 

- Destinar a la venda els productes obtinguts del cultiu de la parcel.la.  

- Canviar els panys o cadenats de l’entrada o els armariets individuals.  

- Només es podrà utilitzar canya natural o fusta tractada com a tutor de les collites.  

- Arrendar l’hort a tercers. 

- Facilitar a tercers la clau d’accés a l’espai d’horts o la clau del seu espai individualitzat. 

- Fer qualsevol altre ús o activitat, no previstos anteriorment, que produeixi molèsties, 

males olors i limiti l’ús i la satisfacció de la resta de persones usuàries, afecti l’entorn o 

infringeixi la normativa vigent.  

 

Article 4. Competències de l’Ajuntament 

Seran competència de l’Ajuntament d’Arenys de Mar: 

-  Seleccionar els vilatans i les entitats usuàries dels horts, seguint les condicions que es 

detallen en el present reglament.  

- Fixar les condicions generals d’ús de les parcel·les i l’espai d’horts, inclouen els horaris 

d’obertura.  

- Mantenir la tanca perimetral i els accessos a l’espai d’horts en bones condicions.  

- Controlar el programador de reg i establir els horaris de reg. 
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- Modificar els límits de les parcel·les, els traçats dels camins i les instal·lacions de reg i 

altres serveis de l’espai d’horts.  

- Vetllar per un adequat ús de les parcel·les de cultiu i el conjunt d'elements de la zona 

d'horts municipals. 

- La inspecció i el control de la zona. 

- La revocació de les autoritzacions d'ús de privatiu de les parcel·les.  

- Fixar les taxes anuals a satisfer per part de les persones i entitats usuàries de les 

parcel·les.  

- Resoldre totes aquelles qüestions que siguin plantejades i que no estiguin previstes en 

el present document. 

- Cedir les parcel·les a les persones usuàries en un estat adequat pel seu cultiu.  

 

L’Ajuntament no es farà responsable dels robatoris o actes vandàlics que puguin 

afectar a les parcel·les. Així mateix, queda exempt de qualsevol responsabilitat en cas 

d’accident de les persones usuàries en el desenvolupament de les seves tasques de 

cultiu i en la seva estada en el recinte.  

 

 

Article 5. Manteniment, obres i danys en l’espai d’horts 

- Les obres de conservació i manteniment ordinaris de les instal·lacions, seran a càrrec 

de les persones usuàries, sota prèvia autorització de l’Ajuntament.  

- Les obres i reparacions de renovació o reposició en l’hort o en els seus elements 

degudes a l’envelliment o altres causes en les que no concorri dany o negligència, seran 

a càrrec de l’Ajuntament. 

- Les persones usuàries són les responsables dels danys causats en l’espai d’horts, tant si 

són causats personalment com pels seus acompanyants, i n’hauran d’assumir 

econòmicament la despesa que suposin.  

 

 

Article 6. Termini de les autoritzacions 

- Les autoritzacions per a l’ús de les parcel·les de cultiu s’atorgaran per un període d’ 1 

any, prorrogable a 2 mitjançant una sol·licitud de renovació. Passat el període de 2 

anys, caldrà fer una nova sol·licitud i entrar de nou en el període de selecció.  

- L’Ajuntament podrà revocar les autoritzacions concedides en cas que l’usuari 

autoritzat no compleixi amb la normativa detallada en aquest reglament.  
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- Les sol·licituds que, tot i complir els requisits, hagin quedat fora de l’adjudicació un cop 

fet el sorteig, constaran en una llista de reserva.     

 

Article 7. Règim econòmic de les autoritzacions 

En tractar-se d’una prova pilot, l’autorització d’ús de les parcel·les no suposarà cap cost 

econòmic per a les persones usuàries.  

A partir de la finalització d’aquest període de prova, l’Ajuntament determinarà quines 

seran les quotes de les autoritzacions. 

 

Article 8. Caducitat de l'autorització 

L'autorització d’ús de la parcel.la de cultiu pot caducar pels següents motius: 

- Compliment del termini d'autorització establert en el punt anterior, sense haver 

sol·licitat nova autorització. 

- Renúncia o mort del titular o dissolució del grup o col·lectiu. 

- En cas de caducitat, l’Ajuntament emetrà una resolució dirigida a la persona 

adjudicatària de l'autorització, amb audiència prèvia per un termini de deu dies hàbils. 

 

 

Article 9. Revocació de l'autorització 

L'autorització d'ús serà revocada per qualsevol dels següents motius: 

- Desaparició de les circumstàncies que varen motivar l'atorgament de l'autorització. 

- Incompliment de la normativa present en aquest reglament. Aquest incompliment serà 

degudament justificat mitjançant l'emissió d'un informe tècnic per part de l'Ajuntament, 

que detallarà les faltes que incorren en l'àmbit d'una determinada parcel·la. 

- En cap cas, la revocació de l’autorització conferirà dret a indemnització, fins i tot de 

collites pendents que no puguin ser retirades per l’usuari.  

- La revocació es produirà previ expedient tramitat amb audiència als interessats, per 

termini de deu dies hàbils. 

 

 

Article 10. Contingut de la memòria en la sol·licitud de les entitats 

 

- Explicació del projecte i dels objectius que pretén assolir. 
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- Repercussió social, pedagògica, terapèutica i ambiental que aporta a la vila d’Arenys de 

Mar. 

- Metodologia, seguiment i sistema d’avaluació. 

- Nombre de persones associades a l’entitat. 

- Dedicació setmanal a activitats relacionades amb els horts. 

Aquestes memòries seran valorades de conformitat amb els següents barems: 

Memòria  (3 punts) 

 

Memòria completa amb els punts esmentats anteriorment  3 punts 

 

Sostenibilitat ambiental (1.5 punts) 

El projecte incorpora criteris de sostenibilitat ambiental, no inclosos 

ens els obligatoris descrits en el reglament. 

1.5 punts 

 

 

Nombre de destinataris a qui va adreçada l’activitat (2 punts) 

Entre 5 i 10 beneficiats 0.5 punts 

Entre 11 i 30 beneficiats 0.75 punts 

Més de 30 beneficiats 1 punts 

 

Perspectiva de gènere (1 punt) 

Integració de la perspectiva de gènere del projecte. 

El projecte incorpora criteris de perspectiva de gènere 1 punt 

 

Innovació en pràctiques agrícoles (1 punt) 

Incorporació de noves pràctiques innovadores respecte a tipus de cultius, productes, llavors, 

etc. 

Incorporació de noves pràctiques innovadores 1 punt 

 

Transformació cultural (1.25 punts) 

Incorporació de criteris interculturals dins del projecte com poden ser cultura gastronòmica, 

intercanvi de coneixements, etc.. 

Criteris interculturals  1.25 punts 

 

 

 

 

 


