
REGLAMENT D'ÚS DE L’HORT DE TITULARITAT MUNICIPAL 

DE TORRE DE LA RIBA (LA GARRIGA) 

 

Aquest reglament té per objecte regular l'ús de l’hort de titularitat municipal situat al terme 

municipal de La Garriga al carrer Conxa Sisquella cantonada carrer Torre de la Riba. 

Consta d’una superfície útil pel conreu agrícola d’uns 400 m2 aproximadament, del quals 

es deixarà una franja d’uns 2 metres amb la part que llinda amb la Comunitat de Torre de 

la Riba i que anirien destinats a plantes aromàtiques o remeieres que no necessitin rec i la 

resta a albergar diferents tipus de conreu. 

Té caràcter gratuït i està adreçat a qualsevol persona interessada en aprendre a treballar 

la terra i, entre d’altres objectius, pretén impulsar el foment de l’agricultura ecològica i l’ús 

sostenible de l’aigua. 

 

El funcionament i règim intern d’aquesta parcel·la es regirà per les següents normes: 

 

1.- És obligatori estar inscrit a la base de dades elaborada per l’Ajuntament.  

 

2.- La destinació del conreu és per a l’autoconsum.   

 

3.- Les eines seran aportades per cada usuari i també per l’empresa concessionària de 

l’Ajuntament, si cal. 

 

4.- Les llavors, plantes i plançons poden ser cedides i subministrades per l’Ajuntament a 

través de l’empresa concessionària Viver de Bell·lloc o també per altres vies. 

 

5.- L’hort, en el moment del seu funcionament, ha d’estar dotat d’aigua i enllumenat. 

 

6.- Queda absolutament prohibit instal·lar qualsevol element aliè a aquells acordats 

prèviament per la comissió de gestió i manteniment, així com alterar o modificar, tant en la 

seva estructura o aspecte, els elements aportats per l’Ajuntament. 

 

7.- L’Ajuntament queda exclòs de responsabilitat civil pels accidents que pogués patir 

qualsevol usuari de l’hort. 

 



8.-  L’Ajuntament no es responsabilitza de robatoris, furts o actes vandàlics. 

 

9.- No és permès: 

a) Conrear-hi cap espècie que no sigui per al consum humà, de plantes degradants 

del sòl ni de plantes psicotròpiques. 

b) Utilitzar pesticides ni adobs químics no autoritzats per la normativa en matèria 

d’Agricultura Ecològica. 

c) Utilitzar màquines o productes químics que puguin afectar els jardins i zones 

verdes veïnes, o causar danys als horts, conreus, canals de reg o al medi ambient 

en general. 

d) Dipositar i escampar mesquita o altres productes que no estiguin del tot compostats 

i puguin produir males olors a l’entorn. 

e) Fer tancats amb plàstics (tipus hivernacles) i que òpticament no concordin amb 

l'entorn però sí que n’estaran les bandes de plàstic a terra, que serveixen per a 

mantenir la humitat i per evitar el creixement descontrolat de males herbes al 

voltant del planter. 

f) Comercialitzar, en la forma que sigui, els productes obtinguts en el conreu de l’hort.  

En cas d’excedents, l’Ajuntament podria organitzar la cessió d’aquests a 

organitzacions benèfiques. 

g) Tenir i criar qualsevol mena d’animal o bestiar. En cas que l’usuari utilitzi l’hort 

acompanyat d’animals, aquests hauran d’anar fermats per no causar molèsties i no 

podran restar sols a l’hort en absència de l’usuari. 

h) Plantar arbres de manera que puguin envair les finques confrontants. 

i) Acumular o abandonar-hi qualsevol material o deixalla, ja sigui a dins o fora de 

l’hort, així com l’aportació de qualsevol tipus d’objecte aliè a la funció de l’hort 

susceptible d’alterar l’estètica del lloc.  Es permetrà, però l’acumulació ordenada de 

residus vegetals, procedents de la mateixa activitat hortolana, per a l’elaboració de 

compost, on hi haurà un lloc destinat a tal efecte.  Tanmateix també hi haurà la 

possibilitat d'instal·lar altres sistemes per recollir les restes vegetals.  També es 

permet la tinença dins l'hort de canyes, sempre i quan aquestes tinguin com a 

finalitat la pròpia activitat de l'hort, es mantinguin endreçades i no sobresurtin del 

perímetre de l'hort. 

j) Alterar els camins i conduccions de rec de l'hort. 

k) Circular per l’interior de l’hort amb vehicles de motor, tret de la utilització d’eines 

agrícoles. 



 

 

10.- Els usuaris de l’hort estan obligats a: 

a) Limitar la crema de restes vegetals que no s’hagin pogut gestionar per altres vies 

(compostador, deixalleria) durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 

de març. La resta de l’any, per tant, no es podrà realitzar cap crema. Quan es 

realitzi caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i posar molta atenció per evitar 

possibles molèsties al veïnat. 

b) Ser diligents i, dins les seves possibilitats, participar en les reunions de seguiment i 

formació que es convoquin. 

c) Responsabilitzar-se del manteniment en perfecte estat de conservació de tots els 

elements i comunicar immediatament qualsevol avaria o desperfecte a l’empresa 

concessionària de l’Ajuntament. 

d) Responsabilitzar-se de l’adequació de l’hort, les seves instal·lacions i els productes 

obtinguts segons les condicions d’higiene, salubritat i sanitat que siguin exigibles 

conforme a la normativa vigent. 

e) Dipositar les restes vegetals que no s’hagi decidit compostar, fruït de l'activitat del 

conreu, dins els contenidors de recollida de matèria orgànica ubicats a l'entorn de 

l’hort. 

 

11.- El sistema de rec serà amb el sistema de gota a gota, en cap cas per inundació. 

 

12.- Horari i tinença de claus: 

L’horari d’obertura de l’hort municipal serà : 

TARDOR - HIVERN (del 01.11 al 30.04): de 8 a 20 h. 

PRIMAVERA – ESTIU (del 01.05 al 31.10): de 8 a 22 h. 

En cas de que excepcionalment fos necessari habilitar un horari extraordinari (per 

rec en èpoques de màxima calor, per exemple) es pactarà amb el Servei de Medi 

Ambient de l’Ajuntament en funció de les necessitats. 

Claus: L’Ajuntament, el Viver i alguns usuaris (els que decideixi la comissió de  gestió 

i manteniment) tindran còpies i es faran responsables de les claus per assegurar 

l’accés. 

 



13.- L’hort estarà orientat a rebre visites d’organitzacions socials i d’infants de les escoles 

amb la finalitat de conèixer així o mitjançant un taller, i de forma pràctica, el que han après 

en els llibres de ciències naturals. 

 

14.- Manteniment, obres i danys: 

a) Les despeses generades per la conservació i el manteniment ordinaris de la terra i 

de la resta d’instal·lacions aniran a càrrec de l’empresa concessionària de 

l’Ajuntament. 

b) 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. 

 

 


