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Introducció
L’hort comunitari ecològic de Mira-sol es planteja com un espai central des de diverses òptiques: un espai
formatiu en valors i capacitats; un espai de gestió ambiental sostenible; un espai productiu i d’ajuda a
l’economia domèstica; un espai socialitzador, de foment del respecte i la convivència, i de cohesió
intergeneracional; i, finalment, un espai recreatiu, de salut i de seguretat per a tots el col·lectius del barri i,
especialment, per als més vulnerables. Aquest hort, entès com un equipament de proximitat, s’ubica al
costat del Casal Mira-sol, com a estratègia per crear una centralitat cultural i formativa, capaç d’incentivar la
convivència i els valors per una vida saludable i plena per a tots el col·lectius del barri.
L’hort de Mira-sol va obrir les seves portes el mes de setembre de 2016 i és fruit del treball que des de
2014 s’ha fet en el marc de la iniciativa Mira-sol, Fem ambient! impulsada per la cooperativa d’arquitectura
Cíclica [space·community·ecology], amb el suport del Consell de Barri de Mira-sol i les entitats que en
formen part. És precisament Cíclica qui, en coordinació amb la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Sant Cugat, va organitzar el procés participatiu de disseny, es va ocupar de l’execució de les obres
d’adequació de l’espai, i va gestionar l’entrada i l’organització de les persones participants fins el maig de
2017. A partir d’aquest moment l’Associació Hort Mira-sol, creada pels propis hortolans i hortolanes que
participen de l’hort, en porta la gestió i vetlla pel seu bon funcionament. L’espai que ocupa l’hort està cedit
per l’Ajuntament de Sant Cugat a l’associació fins el maig de 2021. A partir d’aquest moment s’obrirà una
convocatòria de concurs públic per a la renovació de l’espai en la qual es podrà presentar l’Associació.

Objectius
Funció productiva
Oferir un espai de productivitat agroecològica d’autoconsum per a tots els col·lectius de barri, i
especialment per a la infància, la joventut, les persones jubilades, i persones desocupades. L’hort ofereix
tant la possibilitat de disposar d’aliments frescos i de qualitat, com la possibilitat de descobrir o retrobar -se
amb la capacitat productiva d’un mateix; factor que sovint acompanya al fet de sentir-se útil i de millorar
l’estima i seguretat personal. Dins d’aquesta funció, a més a més, es pot desenvolupar també la gestió
activa dels recursos del barri: acostant al tancament del cicle de la matèria orgànica mitjançant sistemes de
recollida de la fracció orgànica generada al barri i al propi hort; o facilitant la gestió sostenible de l’aigua a
través de tècniques de minimització de l’ús d’aquest recurs.
Funció social
Generar àmbits de cohesió i convivència que permetin socialitzar-se, esbargir-se, gaudir, mitjançant
activitats de trobada veïnal intergeneracional. L’hort, gràcies a la seva condició d’àmbit de treball compartit,
d’intercanvi i d’autoresponsabilització, pot esdevenir un espai a l’aire lliure que serveixi de lloc de trobada
informal i on es puguin generar nous contactes interpersonals dins de la comunitat, tot reforçant el teixit
social del barri. Aquesta possibilitat ve incentivada addicionalment per la situació de l’hort al costat del
Casal Mira-sol, ja que aquest és ja un espai de referència per a múltiples col·lectius, on hi conflueixen per
realitzar activitats diverses: la gent gran, el casal de joves, els infants i adults que participen als tallers i
espectacles, els alumnes de PQPI, les famílies de l’espai familiar, i fins hi tot la comunitat educativa de
l’Escola Catalunya. L’hort pot esdevenir un espai obert a aquesta col·lectivitat i tot oferint un àmbit
d’integració i diàleg.
Funció formativa
Formar en tècniques i procediments d’horticultura, i alimentació sana i de temporada segons els principis
de l’agricultura ecològica. L’hort, plantejat com un espai de formació i d’intercanvi de coneixements, pot
esdevenir un espai educatiu formal i informal de les tècniques d’horticultura, un espai on es poden arribar a
compartir gran nombre de valors vinculats a l’ecologia, l’alimentació sana i de temporada, i la vida
saludable. A través de l’aprenentatge de com cultivar les hortalisses, de com cuinar-les i de com aprofitar el
rebuig orgànic que generen, és possible descobrir molts criteris de sostenibilitat urbana. Paral·lelament,
l’aprenentatge de noves possibilitats d’obtenció d’aliments pot incidir favorablement en la transmissió de
valors de responsabilitat i autonomia per a col·lectius com la infància, l'adolescència i la gent gran, i també
per a persones amb diversitat funcional.
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L’hort com a comunitat
L’hort és una comunitat constituïda en forma d’associació sense ànim de lucre, de la qual en formen part
totes les persones a les quals s’ha adjudicat el conreu d’una parcel·la, bé sigui en condició de sòcies o de
beneficiàries. La participació en l’Hort en realitza a través d’Unitats de cultiu (UC), integrades per la persona
titular (sòcia) i fins un màxim de 15 beneficiaris, i formant un grup organitzat en la pràctica del conreu
ecològic.
L’Associació és l’encarregada de gestionar l’hort amb un quasi total grau d’autonomia, vetllant en tot
moment pel bon funcionament de l’espai, per la participació activa dels seus membres i per
l’autosuficiència econòmica de l’activitat.
Els membres d’aquesta entitat, més enllà del cultiu de la parcel·la que els hi ha estat concedida, formen part
de les dinàmiques col·lectives de pràctica i formació d’horticultura ecològica i disposen del dret i del deure
de participar de forma proactiva en les activitats i tasques necessàries per al bon funcionament de
l’Associació. L’Associació es regeix per una Assemblea que es reuneix com a mínim un cop al trimestre i
s’organitza en 10 comissions de treball i 1 comissió transversal, el grup node; la finalitat d’aquests òrgans
és l’organització i desenvolupament dels diferents aspectes que concorren en l’ús i la gestió de l’hort
comunitari.

Per procurar un bon funcionament del projecte l’Associació s’ha dotat d’un marc de consens, el Reglament
intern, on es defineixen els aspectes relatius a l’activitat agroecològica, la participació i la convivència i el
règim econòmic. Tots els membres de l’Associació han de respectar el contingut al Reglament intern i als
Estatuts de l’Associació, com a condició ineludible de permanència a l’Associació. Són condicions
essencials de permanència en condició de persona sòcia de l’Associació les següents premisses:





Activitat agroecològica. Les persones que formen part de l’hort han de treballar personalment les parcel·les
que tinguin concedida en tota la seva extensió i durant les diferents temporades de l’any.
Participació. Les persones que formen part de l’hort han de participar de forma proactiva en les activitats i
tasques necessàries per al bon funcionament de l’Associació, assistint a les assembles i formant part d’una
o més comissions de treball.
Contribució econòmica. Les persones que formen part de l’hort tenen el deure de fer-se càrrec de les
despeses de l’Associació que s’hagin aprovat en el Pressupost anual a través de les quotes que se’n derivin.
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L’hort com a espai
A nivell espacial, i com a resultat dels passos assolits fins al moment, l’hort disposa de:













Una zona d’hort comunal, on desenvolupar activitats comunitàries d’aprenentatge col·lectiu, de formació i
cohesió. En total 176,5m2.
Una zona d’horts particulars, on cada hortolà i la seva Unitat de cultiu pot desenvolupar el seu propi conreu
ecològic. Donades les diferents disponibilitats de temps i necessitats es disposa de tres tipologies de
parcel·la: 14 parcel·les de 24,3m2, 20 parcel·les de 36,5m2, 6 parcel·les de 48,6m2. En total 1.361,9m2.
Una zona d’horts compartits, on cada quatre Unitats de cultiu poden desenvolupar el seu propi conreu
ecològic. Es disposa de 4 parcel·les de 24,3m2.
Una zona d’hort dels infants, on els més petits de cada Unitat de cultiu poden desenvolupar el seu propi
conreu ecològic, acompanyats si s’escau pels seus familiars. Es disposa de 1 parcel·la de 24,3m2.
Un hivernacle, on fer planter col·lectivament. En total 31,9m2.
Una zona de lleure i d’apropiació per esdeveniments vinculats a l’agroecologia i a l’alimentació.
Una zona de jardí mediterrani.
Un espai de canviador. En total 8,2m2.
Un espai tècnic i de magatzem. En total 8,2m2.
Una zona de compostatge comunitari, on gestionar els residus orgànics de l’hort i d’altres procedents de la
fracció orgànica domèstica del veïnat.
Diferents espais d’emmagatzematge, on guardar adequadament les eines i materials comuns i particulars.
En total 60 armaris de 58cm x 58cm x 145cm.
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Modalitats de participació
Es disposa de 5 modalitats de participació diferents: tres amb parcel·la pròpia, una de participació a les
parcel·les compartides i una de participació a l’hort comunal.
Modalitat 24
Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la particular de 24,3m2 de superfície. Participar en les dinàmiques
col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques. Assistir als tallers i
cursos de formació impartits en l’espai de l’hort que s’hagin acordat anualment. Quota a partir de 10,50
€/mes*. 14 parcel·les disponibles.
Modalitat 36
Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la particular de 36,5m2 de superfície. Participar en les dinàmiques
col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques. Assistir als tallers i
cursos de formació impartits en l’espai de l’hort que s’hagin acordat anualment. Quota a partir de 13,90
€/mes*. 20 parcel·les disponibles.
Modalitat 48
Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la particular de 48,6m2 de superfície. Participar en les dinàmiques
col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques. Assistir als tallers i
cursos de formació impartits en l’espai de l’hort que s’hagin acordat anualment. Quota a partir de
17,30 €/mes*. 6 parcel·les disponibles.
Modalitat 24/4
Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la compartida de 24,3m2 de superfície de forma col·lectiva entre 4
Unitats de Cultiu. Participar en les dinàmiques col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria
ecològica i/o altres pràctiques. Quota a partir de 2,30 €/mes*. 4 parcel·les i 16 places disponibles.
Modalitat 0
Participar en les dinàmiques col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres
pràctiques. Quota a partir de 0,80 €/mes*. 8 places disponibles.
*Les quotes estan subjectes al pressupost anual i poden variar en funció del nombre d’integrants de la Unitat de Cultiu i l’Associació.

Sol·licitud de participació
Per participar a l’hort de Mira-sol cal demanar-ne l’admissió omplint el formulari de Sol·licitud de
participació i lliurant el document SEPA de domiciliació bancària degudament completat.

Responsabilitat econòmica
L’Associació es responsabilitza a través de les quotes dels seus membres del funcionament ordinari de
l'hort, assumint les càrregues derivades de:










La fertilització del sòl de l’hort comunal.
El planter de l'hort comunal.
La disponibilitat d’aigua per al reg i altres usos.
L’electricitat necessària per equips i enllumenat.
Les eines comunitàries.
El manteniment general de l’espai i instal·lacions.
Una assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d’accidents (per a persones de fins a 85 anys).
Un fons d’imprevistos.
La formació en agroecologia (2h/mes).
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Reglament intern
Plantejament
L’hort comunitari ecològic de Mira-sol es planteja com un espai central des de diverses òptiques: un espai
formatiu en valors i capacitats, un espai de gestió ambiental, un espai productiu i d’ajuda a l’economia, un
espai socialitzador i de cohesió intergeneracional, i finalment, un espai recreatiu, de salut i de seguretat per
als col·lectius més vulnerables. Aquest hort, entès com un equipament de proximitat, s’ubica al costat del
Casal Mira-sol, com a estratègia per crear una centralitat cultural i formativa, capaç d’incentivar la
convivència i els valors per una vida saludable i plena per a tots el col·lectius del barri.

Objectius
Funció productiva
Oferir un espai de productivitat agroecològica d’autoconsum per a tots els col·lectius de barri, i
especialment per a la infància, la joventut, les persones jubilades, i persones desocupades.
L’hort ofereix tant la possibilitat de disposar d’aliments frescos i de qualitat, com la possibilitat de descobrir
o retrobar-se amb la capacitat productiva d’un mateix; factor que sovint acompanya al fet de sentir-se útil i
de millorar l’estima i seguretat personal. Dins d’aquesta funció, a més a més, es pot desenvolupar també la
gestió activa dels recursos del barri: acostant al tancament del cicle de la matèria orgànica mitjançant
sistemes de recollida de la fracció orgànica generada al barri i al propi hort; o facilitant la gestió sostenible
de l’aigua a través de tècniques de minimització de l’ús d’aquest recurs.
Funció social
Generar àmbits de cohesió i convivència que permetin socialitzar-se, esbargir-se, gaudir, mitjançant
activitats de trobada veïnal intergeneracional.
L’hort, gràcies a la seva condició d’àmbit de treball compartit, d’intercanvi i d’autoresponsabilització, pot
esdevenir un espai a l’aire lliure que serveixi de lloc de trobada informal i on es puguin generar nous
contactes interpersonals dins de la comunitat, tot reforçant el teixit social del barri. Aquesta possibilitat ve
incentivada addicionalment per la situació de l’hort al costat del Casal Mira-sol, ja que aquest és ja un espai
de referència per a múltiples col·lectius, on hi conflueixen per realitzar activitats diverses: la gent gran, el
casal de joves, els infants i adults que participen als tallers i espectacles, els alumnes de PQPI, les famílies
de l’espai familiar, i fins hi tot la comunitat educativa de l’Escola Catalunya. L’hort pot esdevenir un espai
obert a aquesta col·lectivitat i tot oferint un àmbit d’integració i diàleg.
Funció formativa
Formar en tècniques i procediments d’horticultura, i alimentació sana i de temporada segons els principis
de l’agricultura ecològica.
L’hort, plantejat com un espai de formació i d’intercanvi de coneixements, pot esdevenir un espai educatiu
formal i informal de les tècniques d’horticultura, un espai on es poden arribar a compartir gran nombre de
valors vinculats a l’ecologia, l’alimentació sana i de temporada, i la vida saludable. A través de
l’aprenentatge de com cultivar les hortalisses, de com cuinar-les i de com aprofitar el rebuig orgànic que
generen, és possible descobrir molts criteris de sostenibilitat urbana. Paral·lelament, l’aprenentatge de
noves possibilitats d’obtenció d’aliments pot incidir favorablement en la transmissió de valors de
responsabilitat i autonomia per a col·lectius com la infància, l'adolescència i la gent gran, i també per a
persones amb diversitat funcional.
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Organització comunitària
L’Associació, formada per totes les persones titulars (sòcies) de les Unitats de cultiu i els beneficiaris que
les integren, és l’encarregada de gestionar l’hort amb un quasi total grau d’autonomia, vetllant en tot
moment pel bon funcionament de l’espai, per la participació activa dels seus membres i per
l’autosuficiència econòmica de l’activitat.
El funcionament de l’Associació es planteja a partir de criteris de democràcia, horitzontalitat i transparència,
s’estructura d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Codi Civil de Catalunya (llibre III), i es basa
principalment en l'organització d’una Assemblea general i unes Comissions de treball que s’encarreguen de
les diferents qüestions relatives a l’hort.
Els membres d’aquesta entitat, més enllà del cultiu de la parcel·la que els hi hagi estat concedida, formen
part de les dinàmiques col·lectives de pràctica i formació d’horticultura ecològica. A tal fi es disposa dins
del recinte de l’hort d’un espai comunal on cultivar col·lectivament el que cada temporada s’estableixi, i on
desenvolupar els cursos i formacions d’aprenentatge que es decideixin conjuntament.

Reglament intern
El present Reglament intern de l’Hort de Mira-sol té per objecte regular el règim de funcionament de l’hort
pel que fa l’activitat agroecològica, la participació i la convivència i el règim econòmic.
És responsabilitat de cada usuari el coneixement del present Reglament intern aprovat per l’Assemblea de
l’Associació per majoria qualificada. El desconeixement de les normes no eximeix del seu compliment. Les
normes estaran exposades en un lloc públic de l’hort per tal de poder ser observades adequadament.
La modificació del present Reglament intern requereix l’aprovació per majoria qualificada (2/3 dels vots
emesos) de l’Assemblea.
1.

Unitats de cultiu
La participació en l’Hort en realitza a través d’Unitats de cultiu (UC), que estan integrades per la persona
titular (sòcia) i fins un màxim de 15 beneficiaris nomenats per aquesta, formant un grup organitzat en la
pràctica del cultiu de la parcel·la particular que té concedida o en la participació en les dinàmiques
col·lectives de cultiu de l’hort comunal.
El soci titular de cada Unitat de cultiu és el seu representant i interlocutor amb la resta de membres de
l’Associació i el responsable de mantenir actualitzat el cens de persones beneficiàries que integren la seva
Unitat de cultiu.

2.

Modalitats de participació
Es disposa de 5 modalitats de participació diferents:







Modalitat 24. Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la particular de 24,3m 2 de superfície. 20 parcel·les
disponibles.
Modalitat 36. Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la particular de 36,5m 2 de superfície. 14 parcel·les
disponibles.
Modalitat 48. Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la particular de 48,6m 2 de superfície. 6 parcel·les
disponibles.
Modalitat 24/4. Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la comunal de 24,3m 2 de superfície de forma
col·lectiva entre 4 Unitats de Cultiu. 4 parcel·les disponibles i 16 places disponibles.
Modalitat 0. Sense disponibilitat de parcel·la pròpia.
Totes les modalitats inclouen la possibilitat de participar en les dinàmiques col·lectives de cultiu de l’hort
comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques, i d’assistir a les activitats, tallers, i cursos de
formació que es desenvolupin en l’espai de l’hort.
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Activitat agroecològica
3.

Activitat en la parcel·la
La persona titular (sòcia) ha de treballar personalment el seu hort, amb la col·laboració de la resta de
persones beneficiaries de la seva Unitat de Cultiu, excepte en casos de força major o d’ajuda de la resta de
persones hortolanes vinculades a l’Associació.
No està permesa la cessió, préstec o arrendament de les parcel·les particulars d’hort a terceres persones.
No està permès l’intercanvi de parcel·les particulars entre les persones sòcies, sense prèvia autorització de
l’Assemblea.

4.

Conreu de la parcel·la
La Unitat de cultiu disposa del dret i té el deure de conrear la parcel·la concedida en tota la seva extensió
durant les diferents temporades de l’any.
Si per causes justificades s’ha d’absentar fins a un màxim de 1 mes, la persona titular de la UC ha de
comunicar-ho al Grup Node, responsable del suport a l’activitat, que ho comunicarà a l’Assemblea en el
punt de repàs de l’activitat de la convocatòria més propera. Durant aquest període la persona titular de UC
i/o el Grup Node podran delegar el seu cultiu, preferentment a una persona vinculada a l’Associació o en
llista d’espera per ingressar-hi.
En casos d’absència per causes de força major sobrevingudes justificades aquest termini s’ampliarà fins a
un màxim de 3 mesos, essent l’Assemblea la responsable d’avaluar la situació a proposta de la persona
titular de UC i/o del Grup Node.
En casos en els que no hi ha hagut comunicació prèvia per part de la UC justificant la inactivitat d’una
parcel·la, passat 1 mes d’inici de la inactivitat (entesa com la presència de males herbes i l’absència de
planter), el Grup Node contactarà amb la persona titular de la UC, interessant-se pels motius de la seva
inactivitat i plantejant, si s’escau, possibles estratègies comunitàries per a la reactivació de l’activitat a la
parcel·la. Tant si no s’obté resposta, com si la resposta rebuda no preveu la reactivació de la parcel·la, o
aquesta no justifica la inactivitat, la persona o comissió responsable ho comunicarà a l’Assemblea en el
punt de repàs de l’activitat de la convocatòria més propera, que determinarà els passos a seguir per
assegurar la reactivació de la parcel·la.
Quan no es donin causes justificades o es produeixin absències superior a 3 mesos, la persona titular de la
UC té l’obligació de renunciar a la seva participació en l’Hort donant-se de baixa de l’Associació, sense dret
a devolució de l’import de les quotes trimestrals ja meritades. Si la persona no renuncia voluntàriament,
l’Assemblea té la potestat de retirar la condició de soci/a de l’Associació contra la seva voluntat.
Com a mecanisme de seguiment, en cada convocatòria de l’Assemblea s’ha d’incloure un punt dedicat a
aquesta finalitat, on es puguin posar de relleu aquestes situacions i determinar els passos a seguir per
resoldre-les.
Tots els membres de l’Associació són responsables de vetllar per a que no es produeixin situacions
d’inactivitat, interessant-se pels motius d’absència i prestant ajuda, si s’escau, per reactivar el conreu,
especialment entre les parcel·les veïnes.

5.

Termini màxim
La participació en l’Hort és per un termini màxim de 4 anys (maig de 2021). El juny de 2021, l’Ajuntament
procedirà a obrir una convocatòria de concurs públic per a la renovació de la gestió d’aquest espai, en la
qual es podrà presentar l’Associació.

6.

Aprofitament de la producció
La producció hortícola generada ha de ser destinada exclusivament a l’autoconsum. Està prohibida la
comercialització dels productes obtinguts en el conreu de les parcel·les. Tanmateix s’admet la possibilitat
de comercialitzar productes cultivats a l’hort comunal en el marc d’activitats obertes al veïnat sense afany de
lucre, els beneficis de les quals revertiran en la pròpia Associació.
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7.

Agricultura ecològica
És imprescindible cultivar les parcel·les seguint els preceptes de l’agricultura ecològica. Està especialment
prohibit l’ús de productes químics fitosanitaris i adobs químics. Cal utilitzar espècies pròpies de l’horta, i
prioritzar l’ús de varietats locals més adaptades a les condicions locals i no utilitzar transgènics.

8.

Especies
Està prohibit el cultiu de plantes invasores, psicotròpiques i/o no permeses per la llei. En especial les
especificades pel Consorci del Parc de Collserola 1 i les contingudes a l’Estudi d’espècies invasores a la
ciutat de Barcelona i proposta d’espècies alternatives (p.16)2.

9.

Parcel·la
La Unitat de cultiu només pot executar el seu treball dins de la parcel·la adjudicada, delimitada per les fites.
No podent sobrepassar en cap cas l’espai de la parcel·la, envaint altres parcel·les, passadissos o espais
comuns.
La Unitat de cultiu ha de mantenir la parcel·la en bon estat sense introduir arbrat, nous elements de
construcció o delimitació, d’emmagatzematge d’aigua, ni especies vegetals o elements de suport que
projectin ombra sobre les parcel·les veïnes.

10. Espais, instal·lacions i eines comunes
La Unitat de cultiu, i el conjunt de persones que integren l’Associació són responsables de mantenir en bon
estat de conservació tots els elements comuns: Espais comunitaris d’estada i accés, pèrgola-hivernacle,
magatzems d’eines particulars i comunitaris, mobiliari i eines comunitàries, sistema de rec i instal·lació
elèctrica.
S’han de respectar sempre les indicacions de manteniment i ús consensuades vers els espais, les
instal·lacions i eines comunes, i contribuir a la seva reparació si s’escau.
La Unitat de cultiu és responsable de restituir una eina o estri comunal en cas de danys per mal ús o
deixadesa, o assumir el pagament de les despeses que es puguin derivar dels seus actes i dels que puguin
realitzar els acompanyants als quals permeti l’accés a l’Hort, i que suposin danys als espais, instal·lacions o
eines comunes o privades o representin infracció d’aquests Reglament.
Els espais i instal·lacions comunes són per a ús de tota la comunitat, no es poden utilitzar, al marge dels
magatzems d’eines particulars, per guardar o acumular estris personals.
Les eines comunitàries porten un distintiu i són d’ús preferent per a les activitats de l’hort comunal o dels
marges vegetals. En cas de necessitat cal establir torns entre les Unitats de cultiu per utilitzar-les i en cap
cas es poden acaparar en detriment d’altres usuaris.
11. Materials
En cap cas està permesa l’acumulació o abandonament de qualsevol material o deixalla, tant dins com fora
la parcel·la, així com l’aportació de qualsevol tipus d’objecte o material que pugui afectar l’estètica del
l’Hort (estructures metàl·liques, plàstics, bidons, materials d’obres, etc.). En cas de dubte la Unitat de cultiu
pot preguntar-ho a l’Assemblea abans de procedir a fer la intervenció. Els materials utilitzats s’han d’adequar
al previst al Programa Cultiva’t d’Horts Urbans de l’Ajuntament.
12. Aigua
La Unitat de cultiu, i el conjunt de persones que integren l’Associació són responsables fer un correcte ús
de l’aigua i dels elements de reg, amb l’objectiu de minimitzar el seu consum:
A.

S’ha de mantenir en bon estat tots els elements del reg, tant els comuns com els de cada parcel·la, per tal
de minimitzar les pèrdues d’aigua.

1
2

http://parcnaturalcollserola.cat/pages/invasions-biologiques
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Espais_Verds/Documents/Fitxers/Estudi_especies_invasores_i_alte rnatives_a_la_ciutat.pdf
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B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

L’aigua del pericó general és d’ús exclusiu per al reg dels horts i zones vegetals comunes i no està permès
el consum humà. Estan prohibits altres usos de l’aigua, excepte autorització expressa de l’Assemblea.
El manteniment i reparacions relacionades amb el sistema de reg i altres elements propis de cada parcel·la
són responsabilitat i van a càrrec de cada Unitat de cultiu.
S’ha d’utilitzar obligatòriament un sistema de reg localitzat (reg gota a gota, cinta exsudant o similar), per
garantir l’estalvi d’aigua quan es regui la parcel·la.
S’ha de respectar les directives que acordi l’Assemblea pel que fa a la quantitat d’aigua adjudicada per
parcel·la, si cal mitjançant l’ús de cabalímetres a cada parcel·la.
S’ha de respectar el torn de reg que acordi l’Assemblea, si cal mitjançant l’ús de programadors.
Està prohibida la instal·lació o ús de bidons o dipòsits per acumular aigua.
En cas de decret de sequera al municipi s’haurà de complir el que es dicti des de l’Assemblea o
l’Ajuntament
En cas de que alguna persona detecti una avaria o una pèrdua d’aigua en algun element comunitari, s’ha
d’informar el més aviat possible a la Comissió d’ Aigua.
Les aixetes de reg de reforç (les dues situades al passadís central) sempre han d’estar tancades. Es reserva
el seu ús per a situacions excepcionals, i per a ser usades amb mànega.
S’ha estimat un consum global mitjà per al conreu (parcel·les individuals i col·lectives, reg de suport i
preses d’aigua de l’hivernacle) de 1,82 litres/m2 i dia repartits en totes les estacions de l’any. I de 240
litres/dia per a usos de la font. En cas d’excedir aquest consum, l’Assemblea sota proposta de la comissió
responsable de l’aigua prendrà una decisió respecte quines mesures s’adopten i com repercuteix a les
quotes.

13. Energia elèctrica
La Unitat de cultiu, i el conjunt de persones que integren l’Associació són responsables fer un correcte ús
de la electricitat destinada a la il·luminació i a l’ús de maquinària elèctrica.
14. Restes vegetals
Les restes vegetals generades a l’hort s’han de gestionar internament elaborant el màxim de compost
possible en l’espai destinat a aquest fi, el material compostat s’ha d’utilitzar al propi hort de manera que es
tanqui el cicle de la matèria orgànica.
Les restes vegetals no adequades per a fer compost (especies no hortícoles i/o llenyoses), s’han de
gestionar al marge del sistema de compostatge.
15. Residus inorgànics
En el cas de generar residus inorgànics, la Unitat de cultiu es responsable de gestionar-los correctament
utilitzant els contenidors ubicats a la via urbana, tot respectant els criteris municipals pel que fa a la
recollida selectiva de les diferents fraccions de residus.
16. Foc
No està permès fer cap tipus de foc dins el recinte de l’Hort. Tanmateix s’admet fer barbacoes a la zona
adaptada especialment a aquest fi, prèvia comunicació a l’Assemblea i a la Policia Municipal (15 dies
abans), i mai durant la temporada de risc d’incendi.
17. Animals
No està permesa la tinença o cria de cap tipus d’animal. En cas d’acompanyar-se de gossos o altres animals
domèstics, caldrà dur-lo lligat, recollir-ne els excrements, respectar la resta d’usuaris i no perjudicar els
conreus de cap parcel·la. En cap cas poden estar a l’hort sense la presència de la persona responsable.
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18. Horari
L’horari d’accés al recinte de l’Hort és de dilluns a diumenge de 7h a 22h. S’ha de respectar sempre aquest
horari, llevat de situacions excepcionals que comportin risc per les persones, els espais o les instal·lacions.
No està permès passar la nit a l’interior del recinte de l’Hort ni fer-lo servir com a domicili. Per qualsevol ús
de les instal·lacions fora del comú s’haurà de demanar permís a l’Assemblea.
19. Accés
L’entrada i la sortida es realitzarà preferentment per la porta de doble batent situada al Passeig del Roser.
Aquesta porta es pot deixar tancada però sense cadenat mentre hi hagi alguna persona de la comunitat en
l’interior. Al sortir cal assegurar-se si queda alguna persona a l’interior i, si no és el cas, tancar el cadenat,
fins hi tot en cas de dubte.
La resta d’accessos s’obren i es tanquen amb el cadenat en el mateix moment que es fan servir tant per
entrar com per sortir, i en aquest darrer cas cal assegurar-se que, si no queda cap persona a l’interior, la
porta principal estigui també tancada amb cadenat.
En el moment de marxar també cal assegurar-se que els magatzems i l’hivernacle estiguin tancats amb el
cadenat si l’ha fet servir.
Els codis d’accés no es poden facilitar a terceres persones ni tampoc es poden canviar els panys o cadenats
de cap tipus. En cas d’indicis que els codis estan en coneixement de persones no vinculades a l’Associació,
l’Assemblea ha de vetllar per a que es canviïn el més aviat possible.
20. Vehicles de motor
No està permès circular o estacionar vehicles dins el recinte de l’Hort, excepte les eines agrícoles de motor.
Pel transport de materials s’ha d’utilitzar un carretó o eina similar.

Participació i convivència
21. Participació
La persona titular (sòcia) i, si s’escau, la resta de persones beneficiaries de la seva Unitat de cultiu disposen
del dret i tenen el deure de participar de forma proactiva en les activitats i tasques necessàries per al bon
funcionament de l’Associació.
22. Assemblea
L’Assemblea és l’òrgan que regeix el funcionament dels horts. L’assistència a l’Assemblea, per part de la
persona titular de la Unitat de cultiu o d’un dels beneficiaris de la mateixa, és obligatòria, podent-se
absentar per causa justificada 1 cop al trimestre (o 1 de cada 3 assemblees), prèvia comunicació a la
persona o comissió responsable de la convocatòria de la mateixa.
L’assemblea es convocarà atenent les disponibilitats de tots els membres de la Associació, per tal de
facilitar la seva participació.
La persona o comissió responsable de la convocatòria farà arribar 1 setmana abans de la celebració de
l’assemblea l’ordre del dia que s’hagi elaborat prèviament de forma col·laborativa, de manera que es pugui
tenir coneixement previ dels temes que es tractaran i sobre els quals es prendran decisions.
Les decisions es prenen per consens i, en cas de votació, per majoria simple a raó d’1 vot per cada Unitat
de cultiu i sense necessitat d’assistència mínima. Les votacions es faran en dues voltes si alguna persona
assistent amb dret a vot, així ho demana durant l’assemblea.
Les decisions d’especial importància, relacionades amb els Estatuts, el Reglament intern, els càrrecs de la
Junta directiva, o el Pressupost anuals, es prenen per consens i, en cas de votació, per majoria qualificada
(2/3 dels vots emesos) a raó d’1 vot per cada Unitat de cultiu i sense necessitat d’assistència mínima. Les
votacions es faran en dues voltes si alguna persona assistent amb dret a vot, així ho demana durant
l’assemblea. En cas d’impossibilitat justificada d’assistència, es possible la delegació del vot, prèvia
comunicació a la persona o comissió responsable de la convocatòria.
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23. Comissions de treball
Les Comissions de treball són els òrgans de treball, organització i desenvolupament dels diferents aspectes
que concorren en l’ús i la gestió d’un hort comunitari.
La participació en una comissió de treball, per part de la persona titular de la Unitat de cultiu o d’un dels
beneficiaris de la mateixa, és obligatòria, en la mesura de les seves capacitat i interessos.
Les Comissions de treball s’han d’organitzar per atendre com a mínim els següents aspectes: assemblea;
gestió de socis; comunicació; activitats; formació; agroecologia; aigua; energia elèctrica; terra; residus;
compostatge; espais, infraestructures i eines comunes; hort comunal; economia; relacions externes i xarxa.
Per a la gestió simultània de tots aquests aspectes, com a mínim 1 interlocutor de cada Comissió ha de
participar al Grup Node, com a òrgan de treball transversal de l’Associació.
24. Junta directiva
Els càrrecs que integren la Junta directiva (president/a, secretari/a, tresorer/a, i, si s’escau, vocals)
desenvoluparan les tasques previstes pels estatuts, delegant sempre que sigui possible les seves funcions a
l’Assemblea i/o a les Comissions de treball. Per tal de facilitar una gestió col·legiada de l’Hort.
Els càrrecs s’escolliran a través de votació entre les persones que s’hi hagin postulat. En el cas de no haverhi cap candidatura, es procedirà a fer un sorteig entre totes les persones titulars de les Unitats de cultiu. Les
persones que hagin estat escollides a través d’aquest sistema, si no hi ha cap causa de força major
justificada que ho impedeixi, han d’acceptar el nomenament per un període de 2 anys. Passat aquest termini
es procedirà a renovar el càrrec.
25. Activitats
Tots els membres de l’Associació han de mantenir una actitud participativa vers les activitats, tallers i
jornades de treball que es programin.
26. Respecte i col·laboració
Tots els membres de l’Associació han de vetllar i fomentar un clima de respecte i col·laboració amb la resta
de la comunitat de l’Hort, amb els veïns circumdants i, en general, amb el veïnat de Mira-sol.
27. Controvèrsies
En cas de divergències o controvèrsies entre membres de la comunitat, aquests han d’acudir a l’Assemblea
per a que, a nivell intern, arbitri i faciliti la resolució del conflicte en base al contingut en els Estatuts i en el
present Reglament intern.
28. Responsabilitats
L’Associació no es fa responsable dels robatoris o actes vandàlics que puguin afectar les parcel·les i/o
elements particulars.
L’Associació queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas d'accident de l'adjudicatari en el
desenvolupament de les seves tasques de conreu i en la seva estada en el recinte. Tanmateix, s’ha de
disposar d’una assegurança d’accidents que cobreixi aquest supòsit.
L’Associació queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas d'accident de terceres persones no
vinculades a l’Associació. Tanmateix, s’ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi aquest supòsit.
29. Comunicació
Els canals de comunicació entre membres de la comunitat són aquells que la Comissió responsable de la
comunicació decideixi en cada moment.
Integració i diversitat
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Tots els membres de l’Associació han de vetllar i fomentar la integració de la resta de persones participants,
especialment la infància i la joventut, la gent gran, i els col·lectius socialment vulnerables, garantint que
l’hort sigui un espai obert a la diversitat i on tothom s’hi pugui sentir acollit.

Règim econòmic
30. Autosuficiència
A nivell econòmic, l’Associació es responsable del funcionament ordinari de l'hort, a través dels ingressos
que pugui generar a través de les contribucions econòmiques de les persones sòcies.
31. Pressupost
Anualment l’Assemblea aprovarà el pressupost de l’exercici següent sota proposta de la comissió
responsable de la gestió econòmica.
El pressupost contindrà un capítol de despeses que inclourà com a mínim: Subministres (aigua i
electricitat), fertilització, planter, eines, manteniment, formació, assegurances, gestió fiscal i gestió
bancària, i imprevistos.
El pressupost inclourà un capítol d’ingressos que inclourà com a mínim: Aportacions de les persones
sòcies, subvencions, altres ingressos.
El pressupost detallarà el sistema de càlcul de les quotes, atenent criteris de superfície conreada, nombre
de persones que integra la Unitat de cultiu, i nombre de persones que assisteixen a la formació.
Les modalitats A, B i 2A (que disposen de parcel·les particulars) han de sostenir econòmicament el
funcionament ordinari de l’hort. Les aportacions de la modalitat C (únicament participació en l’hort
comunal) representen un fons econòmic addicional, adreçable a qualsevol de les partides previstes o altres
costos no previstos.
En cap cas les quotes poden anar destinades a fins lucratius.
32. Control i transparència
La comissió responsable de la gestió econòmica ha de disposar d’un sistema de control de ingressos i
despeses.
Trimestralment, com a màxim, s’ha de donar compte dels ingressos i despeses i de l’evolució del previst al
pressupost anual.
33. Despeses
Qualsevol despesa finançada per l’Associació ha de comptar amb l’aprovació de l’Assemblea.
S’ha d’especificar amb claredat en els comprovants de despesa a què corresponen exactament, a quina
partida es consigna i quina persona ha tramitat la despesa.
34. Contribucions econòmiques de les persones sòcies
La persona titular (sòcia) i, si s’escau, la resta de persones beneficiaries de la seva Unitat de cultiu, tenen el
deure de fer-se càrrec de les despeses de l’Associació que s’hagin aprovat en el Pressupost anual a través
de les quotes que se’n derivin, respectant els terminis i formes de pagament establerts.
Si s’escau, les Unitats de cultiu han de col·laborar amb l’abonament de les derrames especials que
decideixi l’Assemblea.
Si s’escau, les Unitats de cultiu han de col·laborar amb l’aportació d’una fiança que decideixi l’Assemblea.
La renuncia a la participació en l’hort comunitari es podrà fer en qualsevol moment de l’any, sense dret a
devolució de l’import de les quotes trimestrals ja meritades.
En cas d’incompliment del deure d’abonament de les despeses aprovades per l’Assemblea, la persona
titular de la UC té l’obligació de renunciar a la seva participació en l’Hort donant-se de baixa de
l’Associació, sense dret a devolució de l’import de les quotes trimestrals ja meritades. Si la persona no
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renuncia voluntàriament, l’Assemblea té la potestat de retirar la condició de soci/a de l’Associació contra la
seva voluntat.
El desenvolupament de l’activitat agroecològica en l’àmbit de les parcel·les particulars és a càrrec de cada
una de les Unitats de cultiu.
35. Gestió bancària
La persona titular (sòcia) ha de facilitar les dades necessàries per a la gestió dels cobraments de les quotes
que s’hagin aprovat, i si s’escau, signar el formulari de mandat SEPA que la comissió responsable de la
gestió econòmica proposi.
El càlcul de les quotes a abonar específiques per a cada Unitat de cultiu es realitza 5 dies abans del primer
dia del mes que correspongui al trimestre. Qualsevol modificació de les dades per al càlcul de les quotes
s’ha de notificà prèviament al dia de càlcul.
La gestió del cobrament de les quotes es realitza durant els 5 primers dies del primer mes que correspongui
al trimestre.
L’Assemblea és la responsable d’aprovar l’entitat financera a través de la qual es gestionarà els ingressos i
les despeses de l’Associació.

Condicions de permanència
36. Condicions generals
Tots els membres de l’Associació han de respectar el contingut als Estatuts o en el present Reglament intern
com a condició ineludible de permanència a l’Associació.
L’incompliment reiterat del contingut als Estatuts o en el present Reglament intern obliga a la persona titular
de la Unitat de cultiu a renunciar a la seva participació en l’Hort donant-se de baixa de l’Associació, sense
dret a devolució de l’import de les quotes trimestrals ja meritades. Si la persona no renuncia voluntàriament,
l’Assemblea té la potestat de retirar la condició de soci/a de l’Associació contra la seva voluntat.
37. Condicions essencials
D’acord amb l’establert en el present Reglament intern, són condicions essencials de permanència en
condició de persona sòcia de l’Associació les següents premisses:




Activitat agroecològica. Segons l’establert als articles 3 i 4.
Participació. Segons l’establert als articles 21, 22 i 23.
Contribució econòmica. Segons l’establert a l’article 34.
L’incompliment d’alguna d’aquestes condicions, obliga a la persona titular de la Unitat de cultiu a renunciar
a la seva participació en l’Hort donant-se de baixa de l’Associació, sense dret a devolució de l’import de les
quotes trimestrals ja meritades. Si la persona no renuncia voluntàriament, l’Assemblea té la potestat de
retirar la condició de soci/a de l’Associació contra la seva voluntat.
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Més informació

www.hortmirasol.cat
Associació Hort Mira-sol
L’Hort comunitari ecològic de Mira-sol és una iniciativa sorgida en el marc del projecte Mirasol, fem ambient! impulsat
per Cíclica [space·community· ecology] i promogut per Consell de barri de Mira-sol i les entitats que el conformen i
per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
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