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HORT COMUNITARI DE MIRA-SOL
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.
A nivell espacial, l’hort disposarà d’una zona d’hort personal o grupal (parcel·les de 24,3m2 i de 36,5m2),
una zona d'hort comunal, un hivernacle, una pèrgola, una zona de lleure, una zona de jardí mediterrani,
un espai de canviador, una zona de compostatge comunitari, diferents espais d’emmagatzematge, i una
tanca perimetral, entre d’altres.
A nivell social, l’hort haurà d’ésser una comunitat constituïda en forma d’associació sense ànim de lucre
que haurà de vetllar pel bon funcionament de l’espai i per l’autosuficiència econòmica, amb el suport d’una
persona de encarregada de la dinamització comunitària fins al maig del 2017.
Es disposarà de 3 modalitats de participació cada una amb una quota de pagament específica, amb diferents
superfície de cultiu i possibilitats d’implicació en les dinàmiques col·lectives i de formació.

www.hortmirasol.cat
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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, 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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L’HORT COM A ESPAI
A nivell espacial, i com a resultat dels passos assolits fins al moment, l’hort comunitari té previst disposar de
la següent relació d’espais i equipaments:


Un zona d'hort comunal, on desenvolupar activitats comunitàries d'aprenentatge col·lectiu, de formació
i cohesió. En total 387,2m2.



Una zona d’hort personal o grupal, on cada hortolà pugui desenvolupar el seu propi cultiu ecològic.
Donades les diferents disponibilitats de temps i necessitats es disposarà de dues tipologies de parcel·la:
32 parcel·les de 24,3m2 i 16 parcel·les de 36,5m2. En total 1.361,9m2.



Possiblement una zona d'hort en taulells elevats, on integrar persones amb problemes de mobilitat.



Un hivernacle, on fer planter col·lectivament. En total 31,9m2.



Una zona de lleure i d’ús 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. En total 4 espais de 120cm x 120cm x 150cm.



Diferents espais d’emmagatzematge, on guardar adequadament les eines i materials comuns i
particulars. En total 60 armaris de 58cm x 58cm x 145cm.



Una tanca perimetral de protecció de l’àmbit de l’hort.
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L’HORT COM A COMUNITAT
L’hort haurà d’ésser una comunitat constituïda en forma d’associació sense ànim de lucre, de la qual n’hauran
de formar part totes les persones a les quals s’hagi adjudicat l’ús d’una parcel·la, bé sigui en condició de
sòcies o de beneficiàries. L’Associació, un cop consolidada, serà l’encarregada de gestionar l’hort amb un
quasi total grau d’autonomia, vetllant en tot moment pel bon funcionament de l’espai i per l’autosuficiència
econòmica de l’activitat. En aquest sentit, es preveu que es produeixi un procés d’autoresponsabilització que
apoderi als participants i enforteixi socialment el barri, i que esdevingui un model replicable en altres indrets
del municipi per quan la seva existència no suposarà noves càrregues per l’administració local més enllà de
l’impuls inicial.
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. Una primera aproximació a les diverses comissions possibles és:
terra, aigua, residus i compostatge, eines i espais comuns, dinamització de l’assemblea, dinamització
d’activitats i formació, gestió econòmica, resolució de conflictes, benvinguda, comunicació i blog.
Els membres d’aquesta entitat, més enllà del cultiu de la parcel·la que els hi hagi estat concedida, formaran
part de les dinàmiques col·lectives de pràctica i formació d’horticultura ecològica. A tal fi es disposarà 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.
Per assolir aquest horitzó d’autogestió, la comunitat d’usuaris comptaran amb el suport de Cíclica en forma
de co-coordinació i dinamització fins al maig de 2017; de manera que la comunitat d’usuaris adquireixi al
llarg d’aquest període de tutorització les dinàmiques i les eines suficients per assumir la gestió completa de
l’espai a partir d’aquesta data. Aquesta tasca inclourà tant l’acompanyament en la formació de l’associació
d’usuaris, com la dinamització comunitària, a través de l’assistència a l’hort d’una figura que faci el paper
d’impulsar les dinàmiques de l’assemblea i de les diferents comissions, en el marc del plantejaments
descrits. Garantint així un funcionament adequat tant a nivell de gestió ambiental, de pràctiques d'horticultura
ecològica i de convivència i igualtat. Així mateix també es desenvoluparà el paper de co-coordinador, enfocat
especialment a les relacions entre la comunitat i l’administració, en el marc de l’Agenda 21 del municipi.
Com a projecte pilot d’horts comunitaris auto-gestionats, les sessions de formació de l’associació i les
dinàmiques assembleàries i de les comissions de treball es podran obrir a la participació puntual d’altres
entitats o col·lectius que hagin mostrat interès en engegar un nou projecte en el marc del programa municipal
d’horts, amb l’exclusiva finalitat que l’experiència de l’hort de Mira-sol sigui transferible a altres col·lectius i
respectant sempre la plena autonomia de l’Associació.

CALENDARI DEL PROJECTE
A partir de setembre de 2016 i fins el maig de 2017, la comunitat d’usuaris iniciarà l’activitat a l’hort sota
l’empara de Cíclica, durant aquest període s’haurà de constituir en forma d’Associació sense ànim de lucre i
inscriure en el registre públic corresponent. Finalitzat el període tutoritzat, l’Ajuntament autoritzarà l’ocupació
temporal de l’espai per part de l’Associació per un període de 4 anys i aquesta iniciarà l’activitat de forma
autònoma. 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.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

J A S O N D G F M A M J J A S ONDG FMAM J J A S ONDG FMAM J J A S ONDG FMAM J J A S ONDG FMAM
Inscripcions

Activitat tutoritzada
Constitució Associació

Activitat autònoma
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MODALITATS DE PARTICIPACIÓ
Es preveu disposar de 3 modalitats de participació diferents cada una amb una quota de pagament específica
que estarà essencialment en relació a la superfície de cultiu de cada una de les modalitats.


Modalitat A | Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la personal, familiar o grupal 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 (2h/mes).
Quota a partir de 10,50 €/mes1. 32 parcel·les disponibles.



Modalitat B | Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la personal, familiar o grupal 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 (2h/mes).
Quota a partir de 13,90 €/mes1. 16 parcel·les disponibles.



Modalitat C | Participar en les dinàmiques col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria
ecològica i/o altres pràctiques. Quota a partir de 2,40 €/mes1. 16 places disponibles.
MODALITAT A
Cultiu d'una parcel·la
de forma individual, familiar o grupal

2

MODALITAT B

MODALITAT C

2

24,3m

36,5m

2h/mes

2h/mes

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

Addicionalment es contemplaran les tres opcions de modalitats de participació següents:


Modalitat opcional enfocada a la integració de persones amb mobilitat reduïda o limitacions en el cultiu
de superfície, basada en la disponibilitat de taules de cultiu elevades. Aquesta opció caldrà que sigui
estudiada i consensuada amb la Taula de Mobilitat Reduïda de l’Ajuntament, tant a nivell d’inversió
necessària per tirar-la endavant com de quotes i places disponibles.



Modalitat opcional enfocada a la integració de persones provinents de serveis socials que hagin realitzat
algun curs en agricultura ecològica. Aquesta opció es limitarà a un màxim de 2 parcel·les de 24,3m2 i
2 parcel·les de 36,5m2.



Modalitat opcional enfocada a l’assistència als tallers i cursos de formació impartits en l’espai de l’hort.
Quota a partir de 2,20 €/hora de formació. Places a determinar en funció de cada taller.

La participació en les modalitats A, B i C es realitzaran a través d’Unitats de cultiu (UC), que estaran 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 que té concedida (modalitats A o B) o en la participació en
les dinàmiques col·lectives de cultiu de l’hort comunal (modalitat C).
El soci titular de cada Unitat de cultiu serà el seu representant i interlocutor amb la resta de membres de
l’Associació i haurà de mantenir actualitzat el cens de persones beneficiàries que integren la seva Unitat de
cultiu.

1

Les quotes estan subjectes al pressupost anual i poden variar en funció del nombre d’integrants.
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Condicions generals
La participació a l’hort dels socis i beneficiaris de l’Associació estarà regida per les condicions i normes d’ús
especificades en els estatuts socials i en les normes internes de funcionament de l’hort, que acordarà la
mateixa Associació després de la seva constitució i que haurà d’aprovar l’Ajuntament abans de l’adjudicació
de la llicència d’ocupació temporal de l’espai; i que, com a mínim, contindran les especificades en el punt
3.2 del Programa Cultiva’t d’Horts Urbans de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Condicions específiques
La participació a l’Hort estarà regida per les següents condicions específiques:


Desenvolupar una agricultura de tipus ecològica, orgànica, natural, agroecològica o similar: conreus que
mantinguin la fertilitat de la terra no aplicant productes químics de síntesi (herbicides, plaguicides,
adobs químics...) ni utilitzant organismes modificats genèticament.



Fomentar la biodiversitat creant un espai amb la major diversitat possible, associacions de conreus
positives, successions i rotació de conreus.



La gestió de l'aigua ha d'assegurar la mínima despesa possible, aplicant mesures de reg tipus gota a
gota, tubs exudants o altres similars. El tipus de cultius també ha d’acompanyar per acomplir aquest
requisit.



Preveure la mínima despesa d'energia elèctrica possible així com fomentar l’ús d’energies renovables.



Preveure un sistema de prevenció i gestió dels residus. Tota l’activitat de l’hort haurà de regir-se a partir
de criteris de prevenció màxima de residus, i preveure una adequada recollida selectiva.



Fomentar la formació de nous horts comunitaris compartint l’experiència de l’hort de Mira-sol amb altres
entitats o col·lectius que hagin mostrat interès en engegar un nou projecte en el marc del programa
municipal d’horts.



El període de concessió serà de quatre anys, al cap dels quals 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.

Drets bàsics
Les persones seleccionades com a usuàries de l’Hort i futurs socis o beneficiaris de l’Associació disposaran,
d’acord amb el Reglament intern d’ús de l’Hort aprovat per l’Ajuntament, dels següents drets bàsics durant
l’etapa d’activitat tutoritzada de l’hort i de conformació de l’Associació (setembre 2016 – maig 2017):


Formar part de l’Associació de l’Hort Comunitari de Mira-sol, en condició de soci o beneficiari, amb els
drets i deures que s’estableixin als estatuts socials (en particular el dret a presentar la seva candidatura
als càrrecs socials).



Accedir al recinte de l’hort de dilluns a diumenge de 8h a 21h.



Cultivar la parcel·la concedida i aprofitar la producció hortícola generada per autoconsum.



Formar Unitats de cultiu de forma individual, familiar o grupal per al cultiu de la parcel·la concedida,
amb un màxim de 16 persones.



Participar col·lectivament a la parcel·la comunal i aprofitar col·lectivament la producció generada.
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Accedir a la xarxa d’aigua per al reg dels horts.



Accedir a la font d’aigua per a consum humà.



Utilitzar els espais comuns i les instal·lacions col·lectives disponibles (espai de magatzem,
compostador, hivernacle, taules i bancs, jardí). Disposar d’un petit emmagatzematge personal.



Utilitzar les eines i materials col·lectius dels quals s’hagi decidit dotar l’Associació.



Absentar-se per causes justificades fins a 1 mes. Durant aquest temps, l’usuari de la parcel·la podrà
delegar el seu cultiu, preferentment a una persona seleccionada com a usuària de l’Hort o en llista
d’espera per ingressar-hi. En cas d’absència per causes de força major sobrevingudes i justificables
aquest termini s’ampliarà fins a un màxim de 3 mesos. En cas d’esgotar aquests terminis, i si la persona
no renuncia voluntàriament a la seva condició d’usuària de l’hort, se li podrà retirar aquesta condició,
d’acord amb el procediment previst al Reglament intern d’ús de l’Hort.



Assistir a un mínim de 24h anuals de formació en agricultura ecològica.



Participar a les jornades i activitats col·lectives i lúdiques de l’hort.



Donar-se de baixa i renunciar a la participació en l’hort comunitari en qualsevol moment, sense que
aquest fet impliqui la devolució de l’import de les quotes trimestrals ja meritades.

Durant l’etapa de funcionament autònom de l’Associació (juny 2017 – maig 2021), els seus membres seran
titulars dels drets que resultin dels estatuts socials i de les normes internes de funcionament de l’hort; estatuts
i normes que hauran de respectar, en tot cas, el contingut del Programa Cultiva’t d’Horts Urbans de
l’Ajuntament.

Deures bàsics
Les persones seleccionades com a usuàries de l’Hort i futurs socis o beneficiaris de l’Associació hauran
d’observar, d’acord amb el Reglament intern d’ús de l’Hort aprovat per l’Ajuntament, dels següents deures
bàsics durant l’etapa d’activitat tutoritzada de l’hort i de conformació de l’Associació (setembre 2016 – maig
2017):


Participar en el procés d’elaboració dels estatuts socials de l’Associació de l’Hort Comunitari de Mirasol i de les normes internes de funcionament de l’hort.



Fixar de forma col·lectiva els criteris d’agricultura ecològica.



Participar en l’assemblea constituent de l’Associació i adoptar les decisions que correspongui, en
especial el nomenament dels membres de la primera Junta de l’Associació, que haurà d’estar formada,
com a mínim, per un/a President/a, un/a Secretari/a, i un/a Tresorer/a.



Arbitrar en les controvèrsies i resoldre els conflictes que puguin sorgir a nivell intern sense mediació de
l’Ajuntament.



Complir les Normes internes de funcionament de l’hort.



Cultivar la parcel·la amb plantes hortícoles, a excepció d’arbrat, segons els procediments de l’agricultura
ecològica.



Cultivar la parcel·la concedida en tota la seva extensió.



Cultivar la parcel·la concedida durant les diferents temporades de l’any, poden absentar-se per causes
justificades fins a 1 mes. Durant aquest temps, l’usuari de la parcel·la podrà delegar el seu cultiu,
preferentment a una persona seleccionada com a usuària de l’Hort o en llista d’espera per ingressar-hi.
En cas d’absència per causes de força major sobrevingudes i justificables aquest termini s’ampliarà fins
a un màxim de 3 mesos. En cas d’esgotar aquests terminis, i si la persona no renuncia voluntàriament a
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la seva condició d’usuària de l’hort, se li podrà retirar aquesta condició, d’acord amb el procediment
previst al Reglament intern d’ús de l’Hort.


Mantenir la parcel·la en bon estat sense introduir nous elements de construcció o delimitació.



Participar a les reunions d’usuaris i formar part d’una o més comissions de treball, desenvolupant les
tasques necessàries per assolir els objectius fixats col·lectivament.



Establir i fomentar un clima de respecte i col·laboració amb la resta de la comunitat d’usuaris i amb els
veïns circumdants.



Respectar les instal·lacions, eines i equipaments, i els horaris d’accés a l’espai.



Abonar per avançat la quota trimestral associada a la modalitat de participació que permet fer front a les
despeses pròpies de l’hort.



Mantenir actualitzat el cens de persones que integren cada Unitat de cultiu.



Promoure la participació ciutadana, com la planificació de visites per permetre a la població no inclosa
en el projecte la visita i gaudi de l’espai.



Fomentar la col·laboració i suport de les associacions veïnes per assabentar-les del projecte.



Complir amb les condicions i normes d’ús derivades del punt 3.2 del Programa Cultiva’t d’Horts Urbans
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

L’incompliment reiterat de les obligacions anteriors obliga a la persona responsable a renunciar a la seva
participació en l’Hort, sense dret a devolució de l’import de les quotes trimestrals ja meritades. Si la persona
no renuncia voluntàriament, se li podrà retirar la condició de persona usuària contra la seva voluntat, d’acord
amb el procediment previst al Reglament intern.
Durant l’etapa de funcionament autònom de l’Associació (juny 2017 – maig 2021), els seus membres hauran
d’observar els deures que resultin dels estatuts socials i de les normes internes de funcionament de l’hort;
estatuts i normes que hauran de respectar, en tot cas, el contingut del Programa Cultiva’t d’Horts Urbans de
l’Ajuntament.

RÈGIM ECONÒMIC
A nivell econòmic, la comunitat d’usuaris primer (setembre 2016 - maig 2017) i l’Associació d’usuaris
després (juny 2017 – maig 2021) es responsabilitzarà a través de les quotes dels seus membres del
funcionament ordinari de l'hort, assumint íntegrament les càrregues derivades de:
 El manteniment general de l’espai i
 La fertilització del sòl.
instal·lacions.
 El planter de l'hort comunal.
 Una assegurança de responsabilitat civil i
 La disponibilitat d’aigua per al reg i altres
una assegurança d’accidents (per a persones
usos.
fins a 85 anys).
 L’electricitat necessària per equips i
 Un fons d’imprevistos.
enllumenat.
 La formació en agroecologia (2h/mes).
 Les eines comunitàries.
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Per als primers 9 mesos de d’activitat tutelada (setembre 2016 – maig 2017), les quotes previstes no
inclouen:




El material i els equips necessaris per la
xarxa de reg interna de les parcel·les
personals, familiars o grupals.

Les eines d’ús personal, familiar o grupal
d’una Unitat de cultiu.

En cap cas les quotes derivades de les diferents partides del pressupost anual podran incloure conceptes
lucratius.

Període Setembre 2016 – Maig 2017
 Pressupost ordinari
Per als primers 9 mesos de d’activitat tutelada (setembre 2016 – maig 2017), es defineix la següent relació
de partides, costos i repartiment de quotes entre les diferents modalitats de participació:
HORT COMUNITARI
imports
9 mesos

imports
mensuals

MODALITAT A
quotes
9 mesos

quotes
mensuals

MODALITAT B
quotes
9 mesos

quotes
mensuals

MODALITAT C
quotes
9 mesos

quotes
mensuals

APORTACIONS A TRAVÉS DE LES QUOTES DELS MEMBRES
Proporcionals a la superfície de la parcel·la:
SUBMINISTRES
Aigua potable
Electricitat

795 €
360 €

88,33 €
40,00 €

14,20 €
6,43 €

1,58 €
0,71 €

21,29 €
9,64 €

2,37 €
1,07 €

255 €
75 €

28,33 €
8,33 €

4,55 €
1,34 €

0,51 €
0,15 €

6,83 €
2,01 €

0,76 €
0,22 €

225 €

25,00 €

4,02 €

0,45 €

6,03 €

0,67 €

150 €

16,67 €

2,68 €

0,30 €

4,02 €

0,45 €

600 €
225 €

66,67 €
25,00 €

10,71 €
4,02 €

1,19 €
0,45 €

16,07 €
6,03 €

1,79 €
0,67 €

- €
135 €
454 €
139 €

- €
15,00 €
50,42 €
15,49 €

- €
2,41 €
8,10 €
2,49 €

- €
0,27 €
0,90 €
0,28 €

- €
3,62 €
12,15 €
3,73 €

- €
0,40 €
1,35 €
0,41 €

3.413 €

379,24 €

60,95 €

6,77 €

91,42 €

10,16 €

FERTILITZACIÓ
Horts personals
Hort comunal

PLANTER

Hort comunal

EINES

Eines comunitaries

MANTENIMENT

Manteniment general
Imprevistos

ALTRES

Taxa municipal
Assegurança resp. civil
Gestió fiscal
Gestió bancària

TOTAL

Proporcionals al número de membres de la unitat de cultiu:
ALTRES

Assegurança d'accidents
Aportacions addicionals

173 €
288 €

19,20 €
32,00 €

2,70 €

0,30 €

2,70 €

0,30 €

2,70 €
18,00 €

0,30 €
2,00 €

TOTAL

461 €

51,20 €

2,70 €

0,30 €

2,70 €

0,30 €

20,70 €

2,30 €

20,70 €
20,70 €

2,30 €
2,30 €

Proporcionals al número de membres que rebran formació:
FORMACIÓ
Formador/a

1.469 €

163,20 €

30,60 €

3,40 €

30,60 €

3,40 €

TOTAL

1.469 €

163,20 €

30,60 €

3,40 €

30,60 €

3,40 €

5.343 €
5.357 €

593,64 €
595,20 €

94,25 €
94,50 €

10,47 €
10,50 €

124,72 €
125,10 €

13,86 €
13,90 €

TOTAL EXACTE
TOTAL ARRODONIT
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Els càlculs presentats es basen en dues premisses:


Les modalitats A i B (que disposen de parcel·les d’ús personal, familiar o grupal) 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.



La distribució de costos entre les modalitats A i B es realitza en base a la proporcionalitat existent entre
la diferent superfície de la parcel·la disponible (24,3m2 enfront 36,5m2) per a la pràctica totalitat de les
partides, de manera que per 1 unitat d’aportació de la modalitat A, la modalitat B n’aporta 1,5 unitats.
Aquesta condició no és aplicable a la partida de formació ni a l’assegurança d’accidents, en el benentès
que ambdós modalitats es beneficiaran per igual d’aquesta activitat, i que per tant s’han d’abonar en
funció del nombre d’integrants de la unitat de cultiu.

Durant aquest període Cíclica serà l’encarregada de la gestió econòmica tant pel que fa al cobrament de
quotes, com l’abonament de despeses de cada un dels capítols del pressupost, inclosos aquells contractes
de subministres que hagin subscrit (aigua potable i electricitat). Tanmateix, s’iniciarà un procés de
transferència d’aquesta responsabilitat a la comunitat d’usuaris un cop l’Associació estigui constituïda i
disposi dels mecanismes suficients per gestionar aquesta qüestió.

 Quotes
A partir del pressupost ordinari s’han calculat les quota bàsica que cada soci/a haurà d’abonar segons la seva
modalitat, i que cobreix tots els conceptes esmentats en el pressupost. A aquesta quota se li haurà de sumar
un import addicional en funció del nombre de persones beneficiaries que conformin cada Unitat de Cultiu en
concepte d’assegurança, i un import addicional en funció del nombre de beneficiaris que, paral·lelament al
soci/a, vulguin assistir a la formació en agroecologia prevista fins a maig de 2017.


Modalitat A
 Quota bàsica soci: 10,50 € / mes | 31,50 € / trimestre.
 Import addicional per cada beneficiari de la Unitat de cultiu: 0,30 € / mes | 0,90 € / trimestre.
 Import addicional per cada beneficiari que rebrà formació: 3,40 € / mes | 10,20 € / trimestre.



Modalitat B
 Quota bàsica soci: 13,90 € / mes | 41,70 € / trimestre.
 Import addicional per cada beneficiari de la Unitat de cultiu: 0,30 € / mes | 0,90 € / trimestre.
 Import addicional per cada beneficiari que rebrà formació: 3,40 € / mes | 10,20 € / trimestre.



Modalitat C
 Quota bàsica soci: 2,40 € / mes | 7,20 € / trimestre.
 Import addicional per cada beneficiari de la Unitat de cultiu: 0,30 € / mes | 0,90 € / trimestre.
 Import addicional per cada soci o beneficiari que rebrà formació: 3,40 € / mes | 10,20 € / trimestre.

Aquestes quotes s’abonaran trimestralment i per avançat segons la modalitat de cada participant,
preferentment mitjançant domiciliació bancària ordenada per Cíclica, coincidint amb la darrera setmana dels
mesos de setembre de 2016, desembre de 2016 i març de 2017. La renuncia a la participació en l’hort
comunitari es podrà fer en qualsevol moment de l’any sense que aquest fet impliqui una devolució de l’import
de la quota trimestral avançada anteriorment.
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Període Juny 2017 – Maig 2021
A partir d’aquest moment, l’Associació definirà el règim econòmic de l’hort en base a l’experiència acumulada,
debatent i aprovant en assemblea general un pressupostos anuals de funcionament ordinari.

Suport de l’Ajuntament
La comunitat d’usuaris i, a partir de junt de 2017, l’Associació haurà de fer front a les despeses de
manteniment general de l’espai i de les infraestructures que integren l’hort, en base a la partida destinada a
manteniment general finançada a través de les quotes dels seus membres.
L’Ajuntament podrà realitzar (depenent de la disponibilitat pressupostària) alguna tasca de manteniment
puntual/reposició específica, d’alguna infraestructura que no pugui cobrir-se amb la partida de manteniment
general de l’entitat.
Així mateix, l’administració podrà facilitar altres formes de suport en el desenvolupament diari de l’hort,
principalment en relació a la gestió de la matèria orgànica. A tal efecte es podrà comptar en règim de préstec
puntual d’una màquina de triturat i garbellat, i amb el servei de recollida de residus orgànics no compostables
en l’interior del recinte.

FORMACIÓ DE LA COMUNITAT D’USUARIS
Procés d’inscripcions
 Fase de sol·licitud de participació
Entre el dilluns 11 de juliol i el diumenge 17 de juliol s’obrirà el període de recepció de sol·licituds de
participació a l’Hort comunitari de Mira-sol i en la futura Associació d’usuaris.
Aquesta convocatòria estarà oberta a tota la ciutadania, i s’anunciarà públicament a través dels mitjans de
comunicació locals2 i se’n farà difusió entre les entitats del Consell de Barri de Mira-sol.

 Mecanisme d’inscripció
Les sol·licituds es podran fer a través d’un formulari disponible en paper i en format digital3, que podrà ser
entregat presencialment al Casal Mira-sol, o enviat via correu electrònic a hortmirasol@ciclica.eu. Les
sol·licituds rebudes abans o després del període establert en aquestes bases no seran acceptades. Els
formularis, estaran disponibles des de 3 dies abans de l’obertura de la fase de sol·licituds al Casal Mira-sol,
i a la web www.hortmirasol.cat.

 Procediment de formació de la relació de socis
En el cas que el nombre total de sol·licituds presentades per cada modalitat no superi la oferta prevista (32
places a la modalitat A, 16 places a la modalitat B i 16 places a la modalitat C), es procedirà a assignar una
plaça per cada sol·licitud.
La resta de places disponibles s’oferiran de nou a través d’una ampliació indefinida del termini d’inscripció,
fins que s’hagin assignat totes les places segons l’ordre de sol·licitud.

2
3

Mitjans de comunicació locals: TOTSantCugat. Cugat.cat. El Cugatenc.
Formulari digital tipus .pdf.
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En el cas que el nombre de sol·licituds de qualsevol modalitat superi l’oferta prevista, es promourà la reducció
de les sol·licituds, facilitant l’agrupació de peticions si així ho han indicat en el formulari de sol·licitud.
Si havent realitzat aquest pas, el nombre de sol·licituds continua excedint les places previstes s’iniciarà un
procés de priorització de les sol·licituds segons la puntuació obtinguda a partir dels següents criteris:
Si la persona responsable de la sol·licitud ha participat en el procés de definició del projecte
desenvolupat entre el 6/3/2014, i l’aprovació provisional del projecte a Junta de Govern de 1/3/2016.

5 punts

Si la persona responsable de la sol·licitud resideix al districte de Mira-sol segons la direcció postal
d’empadronament.

5 punts

Si la renda mitjana del conjunt dels integrants de la Unitat de cultiu no supera el 75% del Salari Mínim
Interprofessional4.

5 punts

En cas d’empat les sol·licituds s’ordenaran segons l’ordre de recepció.
Tanmateix, per garantir la diversitat social i el paper integrador de l’hort, aquest ordre es pot veure alterat per
assegurar que com a mínim 10 parcel·les es destinen a unitats de cultiu integrades per persones jubilades;
10 parcel·les es destinen a unitats de cultiu integrades per famílies amb menors de fins a 12 anys, i 4
parcel·les es destinen a unitats de cultiu integrades per joves de 16 a 24 anys. Si entre el conjunt de
sol·licituds no hi ha presents aquests mínims, les parcel·les sobrants perdran la condició de reservades.
Les sol·licituds restants quedaran en llista d’espera ordenades per aquest mateix principi. Si per qualsevol
motiu en algun moment una parcel·la queda disponible, es procedirà a assignar-la a la primera sol·licitud de
la llista d’espera coincidint amb l’inici dels mesos de setembre, desembre, març o juny. L’Accés a una
parcel·la en aquestes condicions generarà l’obligació d’abonament per avançat de la quota trimestral
corresponent.

Organització de la comunitat
Per tal de poder iniciar l’activitat agrícola el 19 de setembre de 2016 i assentar les bases de la futura
Associació d’usuaris es preveu desenvolupar 3 trobades entre totes les persones admeses en el procés de
d’inscripcions els dies 5, 12 i 19 de setembre de 2016, amb el suport de la persona de referència de
dinamització comunitària de Cíclica.
La finalitat d’aquestes sessions serà la de posar en contacte el conjunt de persones participants i establir les
dinàmiques de funcionament de la fases tutoritzada a través de l’organització de les comissions de treball.
A partir d’aquesta data, el conjunt de la comunitat d’usuaris s’haurà de reunir amb una periodicitat mínima de
1 cop al mes per tal de vetllar en tot moment pel bon funcionament de l’espai, i per desenvolupar les tasques
vinculades a la futura constitució de l’Associació d’usuaris: proposar el redactat de les Normes internes de
funcionament de l’hort, que aprovarà l’Ajuntament; fixar els criteris d’agricultura ecològica; i redactar de forma
consensuada una proposta d’Estatuts socials; etc.
Les diferents comissions de treball fixaran el seu propi calendari de trobades, atenent la urgència de les
tasques a desenvolupar i la disponibilitat dels usuaris que les formen.

La persona sol·licitant haurà d’acreditar l’acompliment d’aquest criteri mitjançant la presentació de les declaracions de
renda pertinents.
4
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Dates clau
Sessió informativa ...............................................................................................Dimarts 5 de juliol (19 h)
Període d’inscripció ................................. Dilluns 11 de juliol (10:00 h) – Diumenge 17 de juliol (22:00 h)
Relació de participants ................................................................................................. Dilluns 25 de juliol
1a Trobada ................................................................................................Dilluns 5 de setembre (18:30 h)
2a Trobada ..............................................................................................Dilluns 12 de setembre (18:30 h)
3a Trobada i Inici de l’activitat a l’hort.......................................................Dilluns 19 de setembre (18:30 h)
DL DM DX DJ DV DS DG DL DM DX DJ DV DS DG DL DM DX DJ DV DS DG DL DM DX DJ DV DS DG DL DM DX DJ DV DS DG
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OBLIGACIONS ENVERS L’AJUNTAMENT
La futura Associació d’usuaris tindrà, en la seva condició d’adjudicatària de l’hort de Mira-sol, les obligacions
mínimes següents:

Comissió d’horts de l’Agenda 21
L’Associació d’usuaris haurà de formar part de la Subcomissió de medi natural i horts de l’Agenda 21, o figura
anàloga, organitzada per l’Ajuntament, nomenant un representant per aquest òrgan de participació.

Memòria anual d’avaluació de la implantació del projecte
Anualment l’Associació d’usuaris redactarà una memòria de seguiment del projecte d’horts que s’entregarà
abans del 31 de gener de cada any a l’Ajuntament, i que inclourà els següents punts:


Grau d’acompliment dels objectius i interessos socials fixats en el projecte inicial



El sistema de gestió de l'espai utilitzat (repartiment de parcel·les, manteniment de l'espai comunitari,
sistema de conreu utilitzat, consum d'aigua anual, gestió dels residus duta a terme, volum de collites,
varietats utilitzades, etc.)



El grau d'ocupació de les parcel·les, nombre d'usuaris per parcel.la i any.



La formació realitzada durant l'any als usuaris i ciutadans en general, visites acollides per part d'escoles
i centres educatius



El grau de funcionament del sistema d'autogestió econòmic i social. Problemàtiques sorgides durant
l'any. Canvis en la normativa de funcionament intern que s'hagin pogut aplicar.



Les propostes de millora de les parcel·les i espais comunitaris.



Altres dades d'interès.
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L’Hort comunitari 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 associacions de veïns que el conformen i per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

www.hortmirasol.cat

