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Altres anuncis – Medi Ambient

ANUNCI de 14 de juny de 2018, del Protocol d'ús dels horts del carrer 
Iradier 23U, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els Horts Urbans tenen uns importants valors socials entre les persones que hi participen, ja 

que els permeten ocupar el seu temps, afavoreix la creació d’un teixit de noves relacions i 

milloren la seva qualitat de vida mitjançant una activitat física molt positiva per a la seva 

salut. També tenen un alt valor ambiental per a la ciutat, ja que esdevenen nous espais verds 

públics en els quals l’horta és la protagonista.

Altres aspectes destacats són la seva funció ambiental, mitjançant la realització d’activitats 

destinades a les escoles que permeten als infants conèixer el món agrari i els principis de 

l’agricultura biològica, així com una funció social de convivència entre generacions, ja que les 

activitats educatives que es fan als horts urbans faciliten la relació entre els infants i les 

persones grans.

El Districte de Sarrià – Sant Gervasi, en la promoció de nous projectes de dinamització i 

participació d’entitats educatives i socials ha creat un espai d’horts, al carrer Iradier 23U, 

dissenyats per fer-ne un ús col·lectiu en parcel·les, per conrear, plantar i recol·lectar.

L’objectiu d’aquet projecte d’hort ha estat enfortir col·laboracions i compartir experiències i 

aprenentatges, amb centres escolars ordinaris i d’educació especial, entitats socials, 

universitats i el suport i assessorament d’escoles sostenibles.

Aquest espai es gestiona com hort comunitari i s’entén que aquesta iniciativa coexistirà i 

col·laboraran i coordinaran, les entitats que en facin ús, amb referents tècnics del districte de 

Sarrià - Sant Gervasi .

Cal destacar que cada cop més els centres escolars i altres entitats socials, participen de 

projectes i activitats amb l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor 

més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

Cada cop són més els centres escolars i socials, que disposen o creen espais d’horts propis, 

amb jardineres, taules de cultiu, en hivernacles etc., creant un escenari sostenible, amb la 

participació de tota la comunitat educativa o de centre, creant un procés participatiu entre 

tots els participants en el projecte.

La participació en aquest projecte, està oberta a tots aquells col·lectius d’ensenyament amb 

infants o professorat o col·lectius de persones grans, amb el compromís en les accions de 

millora en relació a l’ambient i la sostenibilitat, amb experimentació d’espais sostenibles i 

comunitaris, per compartir experiències, complicitats, vinculacions, mètodes, sota la 

supervisió, valoració i suport dels tècnics d’escoles sostenibles.
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A aquests efectes, és voluntat del Districte de Sarrià Sant Gervasi promoure la redacció d’un 

Protocol d’ús dels horts del carrer Iradier 23 U (d’ara en endavant, el Protocol), al qual s’hi 

podran adherir, cada curs escolar, les entitats educatives i socials (d’ara en endavant 

entitats) que ho desitgin i que organitzen i ofereixen questes activitats.

L’adhesió al projecte, no comportarà, per ella mateixa, cap més obligació que la participació, 

sotmesa al compliment del requeriments que s’hi estableixen, revisats i publicats anualment, 

si escau, i que acompanyen a aquest document, reconduït pel desplegament a les pautes 

formals establertes.

El Districte de Sarrià- Sant Gervasi, per tal d’organitzar l’ús adequat dels espais disponibles, 

estableix els següents,

II. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

Primer. Les entitats autoritzades a l’ús es consideren vinculades durant el període escolar 

corresponent i sota les obligacions establertes en el present protocol i les successives 

actualitzacions del mateix.

Segon. La vigència d’aquest Protocol comprèn el període comprès entre el juliol de 2018 fins 

al juliol de 2021, sens perjudici de l’eficàcia temporal que puguin tenir els actes i instruments 

específics d’aplicació o desplegament que s’estableixin.

Tercer. El present Protocol constitueix unes bases d’actuació marc, i es regeix per les 

clàusules que s’esmenten a continuació. Aquestes clàusules constitueixen el marc normatiu 

del vincle convencional que s’estableix entre el Districte de Sarrià- Sant Gervasi i les entitats.

Quart. Les relacions convencionals entre el Districte de Sarrià- Sant Gervasi i les entitats no 

suposen cap limitació de la capacitat o les competències respectives de les parts signants, i 

s’estableixen sense perjudici de les relacions jurídiques de qualsevol naturalesa, establertes 

per les dites parts d’acord amb la Llei, incloent-hi altres relacions convencional, formalitzades, 

al marge d’aquest instrument.

En conseqüència, el Districte de Sarrià- Sant Gervasi estableix el següent clausulat com a 

normativa reguladora dels vincles convencional i de les relacions de col·laboració i concertació 

corresponents al Projecte d’ús dels Horts del carrer Iradier, 23U.

III. CLAUSULAT

Clàusula 1. Objecte del Projecte

Potenciar i millorar els aprenentatges cooperatius, compartint un espai comú entre diferents 

col·lectius escolars i socials del Districte de Sarrià- Sant Gervasi, tal com centres educatius, 

col·lectius de gent gran, centres d’àmbit social i atenció a la infància, universitat i altres que 

puguin estar interessats, per obtenir, mitjançant el valor de l’activitat d’hort el canvi d’actitud 

que genera en tota la comunitat que hi participa (educadors, alumnes, famílies, infants, gent 

gran...), desenvolupant i mantenint una sensibilitat i cultura ambiental.
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Clàusula 2. Finalitat

Obrir la participació en aquest projecte a tots aquells col·lectius d’ensenyament amb infants o 

professorat o col·lectius de persones grans, amb el compromís en les accions de millora en 

relació al medi ambient i la sostenibilitat, amb experimentació d’espais sostenibles i 

comunitaris, per compartir experiències, complicitats, vinculacions, mètodes, sota supervisió, 

valoració i suport del tècnics/es d’escoles sostenibles.

Clàusula 3. Marc normatiu de referència

El present Protocol es fonamenta en les previsions normatives següents:

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)

• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

• Llei 22/1998, de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona

• Decret 179/1995, de 13 de juny de Reglament d’obres, activitat i serveis de les 

entitats locals de Catalunya (ROAS), pel que fa al règim jurídic dels convenis de 

col·laboració que poden subscriure els ens locals.

• Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

• La normativa reguladora del patrimoni dels ens locals

• Llei d’Urbanisme 1/2010 de 3 d’agost

• Normativa d’aplicació específica pel col·lectius destinataris de les activitats a realitzar 

(infants, adolescents, gen gran, discapacitats, etc)

• Ordenança reguladora del procediment sancionador (aprovada per acord del Consell 

Plenari 26.03.2010)

Clàusula 4. Activitats: característiques i modalitats

Les activitats que composen el Projecte han de caracteritzar-se per:

• Potenciar i millorar els aprenentatges cooperatius, compartint un espai comú entre 

diferents col·lectius escolar i socials;

• Aprenentatge des de la recerca i la convivència en nous entorns;

• Basades en valors socials, pluralisme i respecte per a qualsevol creença o orientació de 

civisme, la solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la convivència, 

l’altruisme, les actituds, i els hàbits saludables i el consum responsable;

• Accessibles, inclusives i obertes a totes les entitats interessades de Barcelona;
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• Arrelades al territori i adaptades a la realitat social i comunitària dels infants, 

adolescents, gent gran i altres col·lectius d’especial protecció;

• Explicades a través d’una programació planificada, organitzada, ben definida i segura;

• Amb continguts variats i equilibrats, integradores i adients a la franja d’edat dels 

infants i adolescents als quals s’adrecen;

• Amb una durada variable, d’acord amb la modalitat de l’activitat;

Clàusula 5. Destinataris de les activitats

Els destinataris de l’oferta que recull el Projecte són els infants, adolescents, gent gran i altres 

col·lectius d’especial protecció que viuen i conviuen al Districte de Sarrià- Sant Gervasi.

Clàusula 6. Organització

El projecte el promou el Districte de Sarrià - Sant Gervasi cada curs escolar. La definició del 

Projecte, així com la concreció dels elements variables que el determinen, la seva publicitat i 

l’articulació de la seva gestió global, recau en la direcció de Serveis a les Persones i al 

Territori del Districte de Sarrià – Sant Gervasi.

L’organització, el desenvolupament, la seguretat i el seguiment de les activitats programades 

al projecte són responsabilitat de les entitat, d’acord amb els requeriments del present 

Protocol.

Clàusula 7. Entitats

Les entitats promotores participants han de ser:

• De l’àmbit de l’educació, serveis socials, la cultura o el sociosanitari;

• Democràtiques i amb principis basats en els valors positius del pluralisme i la 

coeducació i el respecte per a qualsevol creença;

• Coneixedores de l’entorn social i comunitari referent per als participants;

• Gestors d’equipaments i/o serveis d’aquesta naturalesa a l’àmbit públic o privat.

Clàusula 8 . Comissió de Seguiment i homologació de les activitats

Es crearà una Comissió de Seguiment del Horts d’Iradier 23U.

Formaran part de la Comissió de Seguiment, els responsables de cada entitat que hi participa 

i és receptora d’espai de conreu, conjuntament amb tècnics del Districte de Sarrià- Sant 

Gervasi.

La coordinació de la Comissió de Seguiment, correspondrà al /la tècnic/a referent del Districte

(Direcció de Serveis a les Persones i Territori de Sarrià- Sant Gervasi)
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El Districte i els seus tècnics, supervisaran les actuacions i responsabilitats, en cas de 

diferències o de no assumir el acords. Tindran el dret de donar de baixa a l’entitat que no 

s’aculli als compromisos signats i/o acordats.

En la Comissió de Seguiment es podran plantejar totes les qüestions , propostes, conflictes, 

etc. que considerin els seus membres i es consensuarà una solució, resposta o 

responsabilitats i criteris organitzatius i de treball que calguin.

Clàusula 9. Normes i condicions d’ús del horts

Principis bàsics:

• La cessió d’ús de la parcel·la per al seu cultiu no suposa en cap cas la transmissió de la 

propietat del terreny, que segueix sent de propietat municipal.

• Suport i col·laboració mútua entre tots els col·lectius que facin ús de les parcel·les, 

potenciant l´intercanvi de coneixements.

• Respectar i tenir cura de les parcel·les, les tasques i activitats, que cada entitat porta a 

terme.

• Es promocionarà l’orientació, aprenentatges i altres assessoraments per part de 

tècnics especialitzats del Districte i/o D’Escoles + Sostenibles.

• Cal mantenir els espais ordenats, nets i tenir cura de les plantacions que s’iniciïn, en 

cada moment.

• El projecte d’hort urbà col·lectiu, principalment tindrà una funció educativa i 

d’aprenentatges.

• L’Hort comunitari és una iniciativa sense ànim de lucre.

Organització i participació:

• L’horari en que es podrà accedir a les parcel·les serà de dilluns a dissabte a partir de 

les 9 hores i fins que hi hagi llum solar.

• Els materials que s’utilitzaran en els Horts, els haurà de proveir cada una de les 

entitats participants. Aquests estris es podran guardar en les casetes que hi ha a 

aquest espai.

• Seran a càrrec de les entitat participants en el projecte, les llavors, adobs i altres 

elements que s’utilitzin en el cultiu.

• Hi haurà un responsable de cada entitat que participa i treballa aquest espai, que es 

farà càrrec de la clau d’accés als horts.

• Caldrà tenir cura de les parcel·les, quan el altres col·lectius no en facin ús, per motius 

justificats ( calendaris escolars, vacances, i altres). El motius hauran de ser informats 

amb antelació al/la tècnic referent del Districte. I caldrà posar-ho en coneixement i 

coordinar amb els col·lectius que segueixin treballant l’hort.
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• L’Ajuntament de Barcelona no es farà responsable del robatoris o actes vandàlics que 

puguin afectar les parcel·les. Així mateix, queda exempt de qualsevol responsabilitat 

en cas d’accident de les persones en el desenvolupament de les tasques de conreu i en 

la seva estada en el recinte. Serà a càrrec de les entitats participants, qualsevol 

responsabilitat per aquests conceptes.

• La condició de beneficiari de l’ús es perdrà automàticament per: 

- Renuncia

- Canvi d’ubicació de l’entitat fora del Districte de Sarrià- Sant Gervasi.

- Sots- arrendament o cessió a tercers del cultiu de la parcel·la.

- Abandonament o manca de cultiu de la parcel·la

- Manca de respecte a les normes bàsiques de convivència, conducta insolidària, 

despesa excessiva d’aigua o utilitzar productes tòxics.

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

- Utilitzar la parcel·la per a ús o finalitats diferents a les que es detallen en 

aquest reglament.

- Concurrència de qualsevol de les incompatibilitats o prohibicions que es detallen 

en aquest reglament

- Requeriment del terreny per part de l’Ajuntament de Barcelona per obres, 

serveis, instal·lacions o desenvolupament del pla general d’Ordenació urbana o 

dels instruments urbanístics que els desenvolupin.

• La rescissió de l’autorització per qualsevol causa, en cap moment donarà lloc al dret a 

percebre indemnització o compensació de cap tipus.

• Per privar un adjudicatari de l’ús de la seva parcel·la s’haurà de instruir un expedient 

en el qual es demostrarà que concorre en alguna de les circumstàncies previstes en el 

reglament per perdre el dret, prèvia audiència de l’interessat per un termini de quinze 

dies, proposada per l’instructor i resolta per l’organisme competent.

• Les incidències que es produeixin entre els participants o els dubtes que sorgeixin de 

la interpretació de les presents normes, seran resoltes pel Districte de Sarrià- Sant 

Gervasi i/o a partir de les propostes que defineixin la Comissió de Seguiment creada.

Terra, recursos, recol·lecció pràctiques agrícoles

• El projecte d’aquest hort urbà, és comunitari, no es disposa de parcel·les 

individualitzades, sempre i quan no sigui necessari per les característiques i 

necessitats especifiques d’una entitat en concret.

• Cada entitat participant, segons projecte i objectius que es plantegi dur a terme, pot 

col·laborar amb la resta (segons acords), ja sigui amb el procés de plantacions, amb 

la cura de la terra (recs i neteja) o altres aspectes necessaris per un bon 

manteniments de l’espai i terres que es cultiven.

• Caldrà seguir les indicacions dels tècnics experts en plantacions i recol·lecció, pel que 

fa al rec i maneres de tractar la terra i els productes
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• Els productes recollits en les diferents parcel·les treballades, seran aportats a tots els 

participants del projecte, en la mida de les necessitats i acords de les entitats 

participants i des de la perspectiva educativa, formativa i/o informativa.

• Cada espai o tros de terra, té una caseta o eines de materials. Aquesta és 

responsabilitat d’un número determinat d’entitats, segons acords o espais utilitzats.

• Els principis de tractament seran agro-ecològics; cura de la terra, foment de la 

biodiversitat, etc. Segons indicacions del tècnics especialitzats del districte.

• O s’utilitzaran productes agro-químics, ni fertilitzants, ni herbicides, ni plaguicides. 

S’utilitzaran productes permesos oficialment en l’agricultura biològica.

• S’ha de fer un ús racional de l’aigua, com a principi agro-ecològic i segons indicacions 

del experts.

• L’Hort també pot ser un espai per experimentar, però sempre des de l’agricultura 

ecològica.

• Les entitats i les persones que participen d’aquest projecte, podran cultivar qualsevol 

varietat d’hortalisses, verdures i flors, sempre que no siguin espècies prohibides per 

alguna disposició.

• Les parcel·les es destinaran única i exclusivament a la pràctica del cultiu, a 

l’aprenentatge del processos i a l’estudi de la biodiversitat o altres derivades del 

productes que es treballin en els horts.

• Quedaran prohibides altres tasques i/o activitats, com: 

- Instal·lar barraques, coberts, porxos o edificacions de qualsevol tipus.

- Plantar arbres

- Instal·lar hivernacles

- Limitar les parcel·les amb murs, canes, fustes, plàstics o altres,

- Utilitzar les parcel·les com a dipòsit o magatzem de materials

- Tenir i/o guardar qualsevol animal en aquestes

- Qualsevol altre ús que, no estant previst anteriorment, produeixi molèsties, males 

olors, limiti l’ús i satisfacció de la resta de parcel·les o afecti l’entorn del lloc.

Les entitats, hauran de complir igualment les següents obligacions:

A. De legalitat:

Complir amb la normativa vigent reguladora de les activitats programades, del quals, a títol 

informatiu (i havent de complir la normativa en la seva totalitat= els punts més rellevants a 

destacar són:

- Disposar de l’autorització del seu titular legal vigent per l’ús de les instal·lacions.

- Complir la ràtio i titulació mínima necessària del membres de l’equip de monitors i/o 

professors.
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- Disposar de les assegurances d’accidents i d’assistència mèdica del participants, de l’equip 

de monitors, tècnics i directors.

- L’entitat ocupant haurà de contractar, al seu càrrec, una pòlissa d’assegurança que 

garanteixi la responsabilitat civil davant de tercers, derivada de la seguretat i funcionament 

de l’activitat per a la qual s’ha acordat l’ocupació temporal de l’espai.

- Durant la vigència de l’autorització, l’entitat ocupant s’obliga a mantenir l’espai en bon estat 

de conservació i ús, així com a acomplir les disposicions i instruccions que al respecte pugui 

dictar l’Ajuntament, que podrà efectuar les inspeccions i verificacions convenients. L’entitat 

ocupant serà la responsable del bon ús de les instal·lacions.

B. De relació amb els òrgans municipals:

- Designar un interlocutor- implicat en la tramitació i seguiment del procediment- per 

participar en les reunions i sessions formatives sobre les activitats.

- Elaborar la memòria de les activitats formatives sobre les activitats.

C. D’informació, comunicació i difusió:

- Fer-se càrrec de la informació

- Difondre les activitats, incorporant la frase “ Amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Barcelona- Districte de Sarrià – Sant Gervasi “ tot fent servir la imatge específica que designi 

l’Ajuntament.

D. De relació amb els usuaris:

- L’entitat ocupant assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de danys i 

perjudicis a persones i coses o al mateix Ajuntament com a conseqüència de l’ocupació d’ús 

de la finca, de l’estat de conservació, funcionament i seguretat de la instal·lació, amb total 

indemnitat de L’Ajuntament, respecte del qual no restarà en relació de dependència l’entitat 

ocupant als efectes establerts a la normativa vigent.

IV. PROCEDIMENT D’ADHESIÓ AL PROTOCOL

Per tal de donar compliment al principi de publicitat, el Districte de Sarrià - Sant 

Gervasi publicarà al Butlletí Oficial de la Província el present Protocol, actualitzat anualment, 

si escau, i amb vigència pels cursos escolars 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021.

Cada entitat interessada, durant els mesos de maig i juny anteriors a l’inici del curs escolar, 

ha de presentar, per registre, una sol·licitud de participació i la documentació escaient (veure 

Apartat V Documentació, d’aquest mateix Protocol) per tal de valorar el seu projecte. La 

documentació anirà dirigida a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte 

de Sarrià- Sant Gervasi.

La Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sarrià Sant Gervasi 

revisarà, comprovarà i valorarà la documentació rebuda i resoldrà les diferents sol·licituds 

basant-se en els següents criteris de priorització de les activitats proposades:
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- Ser de qualitat, atractives, enriquidores, accessibles i segures per als destinataris que 

hi participin.

- Basar-se en valors, sense que pugui haver-hi cap mena de discriminació per raons de 

gènere, raça, religió o ideologia.

- Disposar del recursos tècnics i humans necessaris per tal de garantir una realització i 

la inclusió efectiva.

Tanmateix es respectaran els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 

igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.

El Districte comunicarà la resolució d’autorització d’ús a les diferents entitats que hagin 

presentat la sol·licitud, pel que fa a la seva admissió o establint les condicions de l’ús 

específiques, si s’escau.

El Districte de Sarrià – Sant Gervasi informarà de les possibilitats d’ús del espais disponibles a 

totes les entitats de proximitat que organitzen i ofereixen aquestes activitats, així com també 

a la resta d’entitats que hagin participat en anteriors campanyes.

Per tal que les entitats que cada any ho desitgin puguin formalitzar la participació, aquesta 

haurà de ser aprovada pel Districte. L’adhesió serà efectiva un cop revisada i només podrà 

ser exclosa si l’acte d’adhesió contravé o és incompatible amb les determinacions del present 

Protocol.

Un cop resoltes les peticions es donarà publicitat al web del Districte de les entitat 

autoritzades per l’any en curs.

V. DOCUMENTACIÓ

Les entitats interessades a participar en el projecte, hauran de presentar, en el registre del 

Districte de Sarrià Sant Gervasi, durant els mesos de maig i juny anteriors a l’inici del curs 

escolar que volen participar, la següent documentació:

I. Sol·licitud de participació en el projecte, mitjançant instància ordinària dirigida a la 

Direcció de les Persones i Territori

II. Projecte a realitzar

III. Documentació acreditativa de la personalitat de l’entitat i del representant legal

VI. EXTINCIÓ

L’ús s’extingirà per les causes següents:

a) El transcurs del termini assenyalat, i de la pròrroga o pròrrogues, si s’escau.

b) La caducitat o ineficàcia sobrevinguda, per incompliment de les condicions de l’autorització. 

El Districte podrà deixar sense efecte la llicència per l’incompliment, imputable a l’entitat 

ocupant, d’alguna de les obligacions que aquesta assumeix, d’acord amb les condicions 

fixades en el present protocol, d’acord amb els principis de proporcionalitat i congruència amb 
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l’interès general, i sense perjudici de fer un requeriment previ per tal d’esmenar les 

deficiències detectades.

c) Excepcionalment, la revocació unilateral de l’ús acordat pel Districte per una causa 

d’interès públic sobrevinguda, tal com els danys al domini públic, la necessitat d’utilització del 

terreny per activitats de major interès públic, o el menyscapte de l’ús comú general, sempre 

amb la prèvia notificació a l’autoritzada amb una anticipació mínima de 15 dies naturals.

d) La renúncia, expressa o tàcita, de l’entitat ocupant. S’entendrà que s’ha produït tàcitament 

per la manca d’ocupació del terreny per un temps d’1 mes.

e) El mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.

f) Les altres causes d’extinció que resultin d’aquestes condicions i de la legislació 

administrativa i urbanística aplicable.

g) Extingida l’ocupació per qualsevol causa, l’ocupant haurà de desallotjar la finca, i restituir-

la a l’Ajuntament. Seran d’aplicació les normes del desnonament administratiu que regula el 

Reglament de Patrimoni dels Ens locals.
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