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PLEC DE CONDICIONS QUE HAN DE REGIR L' ATORGAMENT DE L' AUTORITZACIÓ PER
A L'ÚS ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL DESTINAT AL CONREU HORTÍCOLA, EN
EL MARC DE L' ACTNITAT MUNICIPAL ANOMENADA "ACTIVITATS AGRÍCOLES
SOCIO-LABORALS" (HORTETS D'OCI ECOLÓGICS MUNICIPALS).
1.

OBJECTE DE LA CONVOCATORIA.-

Aquestes bases tenen per objecte regular el regim d'utilització de parcel·les de propietat municipal
anomenats "Hortets de Belló" que puguen cedir-se en ús als velns d'aquest municipi, per a destinarlos 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 fiors.
Estan destinats als velns del poble que per motius d'atur, jubilació, esbargiment o de qualsevol altre
tipus o circumstancia, 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.
S' han condicionat 21 parceHes d'entre 64 i 100 m2.
2.

NATURALESA JURÍDICA DE L' AUTORITZACIÓ.-

L'autorització de la utilització deIs terrenys de domini públic tindra la consideració d'autorització
per a I'ús especial del domini public local, revocable per raons d'interes públic i sense dret a
indemnització, segons allo que detennina I'artiele 75.2° del Reglament de Bens de les Entitats
Locals de 13 de juny de 1986, i l' artiele 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
aquests plecs. En l'activitat municipal que es regula no és d'aplicació la nonnativa sectorial agraria.
3.

FACULTATS DE L'ENS LOCAL.-

Totes les autoritzacions que s'atorguen estan subjectes a que es puguin establir les següents
detenninacions per part de l' Ajuntament:
a) Fixar les condicions general d'ús deIs horts.
b) Modificar els límits de les parcel·les, els trac;ats del camins i les instal·lacions de reg i altres
serveis.
c) Fixar les taxes pel manteniment deIs serveis comuns a satisfer pels usuaris.
d) Vetllar per un adequat ús de les parce1·les i del consum d' aigua, si s' escau.
e) Resoldre les qüestions litigioses que siguin plantejades i que no estiguin regulades en aquestes
bases.
f) La selecció deIs usuaris deIs horts, tenint en compte els principis d'objectivitat, publicitat i
concurrencia.
g) La revocació de les autoritzacions atorgades quan sigui procedent per raons d'interes público

4.

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS BENEFICIARIS.-

Per a ser admes a la selecció deIs horts, caldra acreditar que es compleixen TOTS els següents requisits:
Estar empadronat en el Municipi de Bellreguard almenys cinc anys abans de realitzar la sol, licitud.
No estar en possessió, el sol'licitant o el seu conjuge, de propietats rustiques al terme de Bellreguardo
Estar al corrent en les obligacions tributarles en l'Ajuntament de Bellreguard
Presentar la sol, licitud formal en el perlode d'inscripció obert a tal efecte.
L'adjudicació i distribució de les parcel-les es fara per sorteig deIs sol·licitants que resulten admesos, adjudicant-se una única parcel'la a cada soHicitant per al seu cultiu, creant-se una borsa d'espera.
Per a realitzar el sorteig d'adjudicació de les parceHes es tindra en compte tres grups de peticionaris:
GRUPA

Peticionaris majors de 65 anys o jubilats-pensionistes

GRUPB

Peticionaris en edat compresa entre els 18 i 64 anys

GRUPC

Associacions inscrites en el Registre Municipal d'Associacions o centres
educatius de Bellreguard

Es reservaran 6 parcel'les per a cada grup de peticionaris, en el cas que en un deIs tres grups no es
presentaren suficients peticions, passarien eixes parcel'les al grup B, que es veuria incrementat en
les parcel'les sobrants deIs altres grups. Si sobraren del grup B passarien al grup A o al C.
EIs peticionaris del grup B, que estiguen aturats sense cobrar cap prestació economica, tindran preferencia sobre els demés peticionaris del seu mateix grup, realitzant-se un sorteig previ, sempre que
ho acrediten amb el corresponent certificat, expedit per l'organisme competent.
Una vegada realitzat el sorteig d'adjudicació de les parcel'les, els demés peticionaris també es sortejaran per a crear una borsa d'aspirants en l'orde que resultara del sorteig.
Finalitzada la borsa d'aspirants inicial, es regira el sistema de presentació de sol·licituds per registre
d'entrada.
Adjudicada la parcel'la, l'usuari firmara 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 donara lloc a l'exclusió automatica d'aquestes sol·licituds.
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En el cas que un deIs adjudicataris, del present procés, ja tinguera una parcel·la en la contractació
que finalitza el 31/12/2016, i si aiXÍ ho sol· licita, podra mantenir la parcel·la actual.
El sorteig d'adjudicació de les parcel·les sera públic, i es publicara dia i hora en el tauler d'anuncis i
en el perfil del contractista de la pagina web de l'ajuntament.
5.

DURACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ D'ÚS.-

Les parceHes s'adjudicaran per un termini de 3 anys naturals, a comptar des del dia 15 de gener de
2017.
Com a excepció al termini general, s'estableix que si dins del termini d'adjudicació de tres anys,
algun deIs usuaris renunciara o deixara lliure la seua parcel·la per qualsevol altra causa, s'adjudicara
al següent de la llista que constitu'ix la borsa d'aspirants pel temps que reste fins la finalització deIs
tres anys.
6.

FINALITZACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ.-

A la finalització del contracte per qualsevol de les causes legalment establertes, l'usuari deixara la
parceHa i la resta de les instal·lacions a que 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 un mes d'antelació a la data de desocupació.
A més de per les causes legalment previstes, l'Ajuntament podra suspendre l'ús de la parcel·la, 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.
7.

GARANTIADEFINITIVA.-

Un cop adjudicada la parcel·la i en el termini de 10 dies naturals, següents a la recepció de la
notificació de l' adjudicació, s'haura de constituir un diposit de 60 €, en concepte de garantia, per
part de l'adjudicatari, el qual sera reemborsat en el moment d'abandonar l'hort adjudicat, sempre i
quan no s'hagin causat danys a la parceHa; en aquest cas es valoraran els danys ocasionats i es
deduiran del diposit efectuat.
8.

PREU A ABONAR A L' AJUNTAMENT.-

L'adjudicatari abonara la quantitat de 65 €/any, per cada hort; les fraccions inferiors a l'any (inici o
extinció) es prorratejaran per mesos naturals. Anualment, a partir de L'01.01.2018, l'Ajuntament
actualitzara el preu a abonar amb l'IPC corresponent a cada any. Caldra liquidar el preu en el termini
de quinze dies a partir de l'adjudicació i domiciliar-lo bancanament per als exercicis següents.

9.

PRESENTACIÓ DE SOL· LICITUDS 1 ADJUDICACIÓ.-

Es podran presentar al registre d'entrada de l' Ajuntament les sol-licituds en el model oficial que
consta a la base 12, acompanyades de la documentació corresponent, en horari de 09:00 a 14:00
hores, de dilluns a divendres, registre d'entrada, planta baixa de l'ajuntament fins el dia 04 de
novembre.
Es publicara la llista d'admesos i exclosos al procés, el dia 08 de novembre, concedint un termini de
tres dies babils, per a presentar les al·legacions que creguen convenients, publicant-se el dia 14 de
novembre la llista definitiva d'admesos, abó com fixant el dia i hora de la realització del sorteig, que
sera público
El Departament encarregat de la gestió examinara les sol·licituds rebudes, les valorara i proposara
les adjudicacions, que seran resoltes per la Junta de Govem Local o per decret d'Alcaldia.
Podra requerir, si cal, aclariments o la presentació de documents complementaris.

10.

NORMES D' ÚS 1 FUNCIONAMENT.-

En el moment de la posada en funcionament deIs horts, es constituira una Comissió de Seguiment
deIs horts d'oci "Hortets de Belló", formant-la dos representants deIs usuaris (que seran elegits pels
usuaris deis horts), el policia rural de l'ajuntament de Bellreguard, unJa representant de cada grup
polític, unJa funcionari/a de l'ajuntament, si fos necessari la realització d'acta, amb la finalitat d'atendre a les necessitats deIs usuaris, així com per a assistir en les obligacions derivades de l'ús deIs serveis comuns.
Les obres necessanes per a la conservació de les instal·lacions correran per compte de l'Ajuntament.
Els contractes s'estableixen a nom del sol·licitant, que en cap cas podra cedir o subarrendar l'hort
adjudicat.
A cada parceHa li correspon un nombre que ve reflectit en el planol que s'adjunta, i que és el que
sera vilid a l'hora d'efectuar el sorteig.
L 'Ajuntament podra inspeccionar en tot moment les instal·lacions a fi de verificar el compliment de
les normes que s' estableixen en aquest documento

10.1. PROHmICIONS EXPRESSES
La utilització de barbacoes així com la realització de focs de qualsevol tipus.
La utilització d'equips musicals que a causa del seu volum puguen perjudicar altres usuaris o
alteren la tranquil·litat de l'entom.
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La introducció de vehicles de qualsevol tipus.
La utilització de productes de neteja o qualsevol altre producte químic susceptible de produir contaminació en el terreny o la séquia.
La construcció d'edificacions en les parceHes, coHocació d'ombrejos, estenedors o qualsevol altre element que altere l'aspecte de l'entom.
Utilitzar la parcel'la com diposit o magatzem de materials.
La cria d' animals.
Plantar arbres.
Tindre gossos o altres animals fixes en la parcel·la.
Sobrepassar els límits de la parcel'la adjudicada.
Limitar la parcel'la amb murs, canyes, plilstics, etc.
- Es prohibix la venda deIs productes resultants.
Qualsevol altre ús que, no estant previst anteriorment, prodlÜsca molesties, males olors, limite l'ús i satisfacció de la resta de parceHes o afecte a l'entom delUoc.

10.2. NORMES 1 OBLIGACIONS D'ÚS REFERENTS A LES PARCEL· LES 1 ALS CULTIUS
1. Sera obligació delslles usuaris/es el tancament i l'obertura de les instal'lacions, la neteja deIs
corredors i de les instal'lacions comuns, les quals hauran d'estar lliures d'obstacles i permetre el pas en tot momento
2. Les parceHes estan destinades a cultius hortícoles o fIorals, establint en 2,5m l'altura mmma permesa. Queda exclosa la plantació d'arbustos, arbres o especies prohibides per alguna
disposició.
3. No es podra modificar el tra~at 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.
4. Cada usuari té l'obligació de mantindre la parcel'la en bon estat i tomar-la al finalitzar el
contracte amb un aspecte d'orde i bona neteja.
5. Els productes obtinguts deIs horts no podran ser venuts amb caracter general, entenent que
estan destinats al consum familiar, excepte en els suposits particulars que determine l' Ajuntament.
6. Es permetra la instal'lació d'encoixinats plastics i o vegetals situats directament sobre el sol
destinats a minimitzar la competencia de les males herbes. També esta permes la col'locació
de mantes termiques o mini túnels que contriblÜsquen a l'acceleració deIs cultius.
7. El fem es dipositara, per tipus de residus, en un punt net creat a tal fi en els voltants, havent
d'estar les parcel'les lliures de residus.
8. L 'ús de productes autoritzats per al cultiu d'hortalisses ito plantes de fIor seran els següents:

a) Insecticides naturals: Nicotina, Sabó, Peritrina, Rotenona, Sofre.
b) Insecticides botarucs: Alfabega, Calendula, Drtigues, AlI...
c) Fungicides naturals: Sofre
d) Adobs químics permesos: Adobs simples, Sulfat amonic, Superfosfat, Sulfat de potassa.
e) Adob organic: Fem de procedencia animal i compost vegetal.

Queda expressament prohibit la utilització de productes químics residual s i herbicides.
Es disposara d'un espai comú on els adjudicataris podran reunir-se, sense que es puga utilitzar de
forma abusiva, havent de respectar en tot moment les normes d' ordre i de bona convivencia.
10.3. LA CONDICIÓ D'ADJUDICATARI ES PERDRÁAUTOMÁTICAMENT PER:
a)
Renuncia.
b)
Defunció.
e)
Canvi de residencia fora del poble.
d)
Subarrendament o cessió a tercers del cultiu de la parcel·la.
e)
Abandonament o falta de cultiu de la parcel·la durant més d'un mes seguits.
f)
Realitzar dins la parcel·la construccions, barraques, hivernacles o plantació d' arbres, abó
com la instal·lació de tanques o elements de separació diferents als expressa-ment autoritzats.
g)
Utilitzar la parcel·la per a finalitats diferents a les que es detallen en aquestes Bases.
h)
Requeriment del terreny per part de l' Ajuntament per obres, serveis, instal·lacions o desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana o deIs instruments urbanístics que el desenvolupeno
i)
Concurrencia en la mateixa persona o en una altra persona resident en el mateix domicili
de l'adjudicació de dues o més parcel-les.
j)
Incompliment de les nonnes basiques de convivencia, conducta insolidarla, despesa
excessiva d' aigua o utilitzar productes toxics.
en
k)
Concurrencia de qualsevol de les incompatibilitats o prohibicions que es detallen
aquestes Bases.
1)
Posar en venda els productes obtinguts del cultiu de la parcel·la excepte en els casos
autoritzats per 1 'Ajuntament.
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 donara 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 sera I'Ajuntament qui ho determine, i en tot cas es realitzara en funció del major aprofitament de les hores de llum solar.
10.5. RESPONSABILITATS 1 INCIDENCmS.
L' Ajuntament no es fara responsable deIs robatoris o actes vandaIics que puguen afectar les parcelles. Així mateix, queda exempt de qualsevol responsabilitat en cas d'accident deIs adjudicataris en
el desenvolupament de les seues tasques de conreu i en la seua estada en el recinte. Sera a carrec de
l'adjudicatari qualsevol responsabilitat per aquestos conceptes.
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Per privar un adjudicatari de l'ús de la seua parcel'la, s'haura d'instruir un expedient en el qual es
demostrara que concorre en alguna de les circumstancies previstes en aquestes Bases o altres no
previstes expressament pero que puguen qualificar-se com a tals per a perdre el dret, previa audiencia de l'interessat per un termini de deu dies, proposada pel Regidor competent o President de l' Associació.
Les incidencies que es prodlÜsquen entre els concessionaris de parcel'les o els dubtes que sorgisquen de la interpretació de les presents normes, seran resoltes pel Regidor competent o President de
l' Associació.
Les resolucions de l'organisme competent seran fermes.

DILIGENCIA:
vnll"OC!;~nt

Plec de condicions va ser aprovat en la Junta de Govem Local del passat 13 d'octubre.

17 d'octubre de 2016

