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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UN PROJECTE  DE
REGLAMENT D’ÚS DELS HORTS ECOLÒGICS MUNICIPALS

D’acord  amb  allò  establert  a  l’article  133  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de 
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb 
caràcter previ a la redacció definitiva del projecte de Reglament, es duu a terme una 
consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Cunit amb la voluntat de 
recollir  l’opinió  dels  ciutadans  i  organitzacions  més  representatives  potencialment 
afectats per la futura norma i sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

A. PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

El  principal  problema  que  es  pretén  solucionar  amb  la  iniciativa  plantejada  és  la 
regulació bàsica de l’ús de qualsevol espai d’hort de titularitat municipal. 

L’ordenança que regula  actualment  els  horts  ecològics municipals  Bases Generals 
reguladores de l’atorgament d’autoritzacions d’ús privatiu del domini públic per a l’ús  
dels  horts  ecològics  municipals,  es  va  redactar  en  base  a  les  característiques 
específiques del projecte d’Horts de l’Era de Cal Marqués, pretenent-se amb aquesta 
nova  ordenança  ampliar  el  seu  objecte  a  qualsevol  superfície  d’hort  de  titularitat 
municipal en el terme municipal de Cunit.   

B. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

La nova normativa de l’ús dels horts urbans ecològics municipals es necessària per tal 
de: 

- Regular les condicions d’ús i gaudí de qualsevol hort de titularitat municipal, davant 
l’interès  social  suscitat  pels  horts  urbans  existents,  preveient  la  possibilitat  de 
dedicar de nous espais d’hort a disposició dels veïns i veïnes de Cunit per al seu 
conreu ecològic. 

- Dotar  el  municipi  d’una  normativa  clara  en  relació  a  l’ús  dels  horts  urbans 
municipals que l’Ajuntament estableixi per al seu conreu agrícola i flexible respecte 
les condicions específiques d’adjudicació. 

- Millorar aquells aspectes que en la regulació actual relativa als horts ecològics de 
l’Era de Cal Marquès han pogut generar mancances o dificultats en l’ús i la gestió. 

C. OBJECTIUS DE LA NORMA

Fonamentalment es vol establir i regular les condicions d’ús de qualsevol zona d’horts      
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ecològics municipals que l’Ajuntament tingui establerts per al seu conreu agrícola amb 
destí a l’autoconsum familiar, així com el règim jurídic de les llicències d’ús privatiu del 
domini públic d’ocupació temporal dels esmentats horts.

Així  doncs,  amb aquest  reglament  es vol  determinar  el  règim d’ús  dels  horts  urbans 
ecològics de titularitat municipals, el règim general de selecció, adjudicació i formalització 
de les autoritzacions d’ús i  gaudí,  els drets i  deures de l’usuari/ària  de l’hort  com de 
l’Ajuntament, el règim específic de l’òrgan de seguiment dels horts i el règim disciplinari. 

La  norma vol  aconseguir  l’assoliment  d’un nivell  elevat  de criteris  que garanteixin un 
conreu ecològic, respectuós amb les persones i el medi natural i la garantia d’una bona 
participació i convivència en uns espais d’oci i lleure saludable.   

D. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO 
REGULADORES

No es preveu cap altra solució alternativa reguladora que pugui ordenar l’ús i garantir 
el bon funcionament dels horts municipals existents i futurs de Cunit.  Tanmateix, tenint 
en compte la manca d’oferta privada d’espais de cultiu a petita  escala, tampoc es 
preveu una altra solució no reguladora que pugui satisfer la demanda existent de la 
ciutadania. 
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