REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
HORT URBÀ ALGEMESÍ SOLIDARI
CAPÍTOL I. INTRODUCCIÓ

L'Hort Urbà és una iniciativa de l'associació Algemesí Solidari, la qual s'acull al
que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació i
a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions de la Comunitat Valenciana, i a
l'empare del que disposa l'article 22 de la Constitució, i aquesta no té ànim de lucre.
Per aquest motiu, la Junta d'Algemesí Solidari tindrà potestat sobre qualsevol tema
dins d'aquest projecte.
L'Hort Urbà està gestionat principalment pels usuaris de l'hort. S'estableix una
comissió o junta organitzadora que naix d'Algemesí Solidari, formada per socis/es
voluntaris/es. Les persones que formen aquesta comissió poden canviar sempre i quan
les persones de la comissió siguen sòcies/es d'Algemesí Solidari.
Article 1r. Usuari/a

CAPÍTOL II. USUARIS

Podran formar part de l'hort urbà totes les persones físiques i jurídiques que,
lliurement i voluntàriament, tinguen interès en el desenvolupament dels fins de l'hort i
d'acord amb els principis següents:

a) Les persones físiques amb capacitat d'obrar i que no estiguen subjectes a cap
condició legal per a l'exercici del dret.
b) S'estableix la majoria d'edat com a requisit indispensable per poder gaudir de
llogar una parcel·la. Podran treballar la terra menors d'edat que formen part
d'associacions o col·legis que lloguen la parcel·la sempre supervisats per un
responsable de l'associació o col·legi, fent-se càrrec ell/a mateix/a dels danys
que els/les menors poden ocasionar.

Article 2n. Perfils usuaris

S'estableixen tres maneres de poder ser usuari:

a) Usuari individual: lloguer d'una o més parcel·les en funció de la disponibilitat i
del criteri del grup organitzador de l'hort, amb la quota establerta a l'article 12
del capítol IV.
b) Usuari col·lectiu: per a l'ús col·lectiu, col·legi o associació, la qual pagarà la
quota establerta a l'article 12 del capítol IV.
c) Usuari solidari: subvenciona de manera altruista i desinteressada parcel·les d'ús
social, destinades i treballades per usuaris de col·lectius vulnerables (usuari
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apadrinat), participant tant en la part econòmica com en la del treball del
terreny. L’usuari solidari pagarà la quota de l’usuari apadrinat, la qual serà
l’establida a l’article 12 del capítol IV.
d) Usuari apadrinat: és aquell que treballa parcel·les d’ús social.
La distinció de tipus d’usuari és únicament per a organització interna, i tots tindran
els mateixos drets, deures i condicions.

Article 3r. Com ser usuari

S’obrirà un període d’inscripció anunciat a la pàgina web d’Algemesí Solidari un
mes abans d’un nou període de cultiu (cap a setembre i cap a març). Aquelles
persones, col·lectius, associacions o col·legis que desitgen ser usuàries hauran d’enviar
un correu a horturba@algemesisolidari.org o telefonar al 697291068 i, acabat aquest
termini, ja se’ls confirmarà si tenen parcel·la o no. L’ordre d’adjudicació serà la de
l’ordre de demandes .
Article 4t. Causes de baixa

Són causes de baixa de ser usuari de l'hort:

a) La mateixa voluntat de la persona interessada, comunicada per escrit a la
comissió organitzadora.
b) No satisfer les quotes fixades.

Article 5é. Règim sancionador

La separació de l'hort de les persones associades, col·lectius, col·legis o
associacions, per motiu de sanció, tindrà lloc quan cometen actes que els facen
indignes de continuar pertanyent a aquest projecte o a l'associació. Es presumirà que
hi ha aquests tipus d'actes:

a) Quan, deliberadament, la persona associada impedisca o pose obstacles al
compliment dels fins socials.
b) Quan, intencionadament, entrebanque el funcionament de l'hort i/o de
l'associació.

En qualsevol cas, per a la imposició de la sanció de separació per part de la
comissió organitzadora de l'hort, caldrà la tramitació d'un expedient disciplinari instruït
per òrgan diferent del competent per a resoldre'l, i que garantisca els drets de les
persones associades, a què s'instrueix el procediment, a ser informades de l'acusació i
a formular al·legacions davant d'aquesta, així com a la notificació de la Junta
d'Algemesí Solidari. La decisió sancionadora serà motivada. El termini de prescripció de
les infraccions i sancions serà de 3 anys.
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En el cas de no fer-se càrrec de la parcel·la adjudicada, ocasionant o no perjudicis a les
parcel·les veïnes, se li notificarà un avís a l’usuari, havent un mes de termini per a
treballar la parcel·la o informar de la baixa voluntària. En cas de no produir-se cap de
les dues opcions, en un segon avís perdrà el dret de lloguer de parcel·la.

CAPÍTOL II. DEURES DE L'USUARI/A

Article 6é. Accés a la parcel·la

Cada usuari/a pot accedir a l'hort per treballar la seua parcel·la respectant
l'horari establert: de 8 a 20h.
Article 7é. Espai i material
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Els deures respecte a l’espai i material de les persones associades a l'hort són:

Cal fer ús considerat i controlat de l'aigua utilitzada, sent un bé escàs.
Regar seguint les normes establertes per a tots els membres de l'hort.
Tindre cura de la ferramenta, els espais comuns i les instal·lacions.
Respecte als companys, la seua feina i el seu material, especialment la resta de
parcel·les.
Respecte al veïnat de l’espai urbà i agrícola del voltant, així com al institut.
Col·laborar en el bon funcionament i la cohesió del grup i del projecte.
Mantenir la parcel·la neta i ordenada, així com treballar-la adequadament.
Quan acabe el període d’ús de la parcel·la cal deixar-la completament neta i
llesta per ser tornada a utilitzar.
Respectar les decisions respecte a l'hort preses per l'associació d' Algemesí
Solidari.

CAPÍTOL III. DRETS DE L'USUARI/A

Article 8é. Accés a la parcel·la

Cada usuari/a disposa d'una clau d'accés al terreny pròpia i intransferible a
altres persones no associades al projecte (no usuaris ni membres de la comissió
organitzadora de l'hort). En cas de pèrdua de la clau, la còpia anirà a càrrec de l’usuari.
Article 9é. Espai i material

Els drets respecte al espai i material de les persones associades a l'hort són:

a) Disponibilitat d'aigua per a regar el cultiu.
b) Clau d'accés a la caseta d'eines.
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c) Disponibilitat de la ferramenta bàsica d'ús comú que es troba a la caseta
d’eines.
d) Utilització dels espais comuns de l'hort: àrea lúdica.
e) Adreçar-se a la comissió organitzadora de l'hort si existeix qualsevol problema
tècnic o social, amb els companys de l'hort o el veïnat.
f) Participar dels cursos de formació oferts, sent recomanable la seua assistència.

CAPÍTOL IV. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 10é. Recursos econòmics

El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General Ordinària
d'Algemesí Solidari.
a)
b)
c)
d)

Els recursos econòmics del projecte es nodriran:

De les quotes que fixe la comissió organitzadora.
De les subvencions oficials.
De donacions voluntàries.
De les rendes del mateix patrimoni o bé d'altres ingressos que puguen
obtindre.

Article 11é. Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts, derivats de l'exercici d'activitats econòmiques es
destinaran exclusivament al compliment dels fins de l'hort o a altres activitats
d’Algemesí Solidari.
Article 12é. Quotes

Tots/es els/les usuaris/es de l'hort tenen l'obligació de pagar la quota
establerta per 30€/semestre per parcel·la. Aquesta quota es pagarà al llarg del mes
anterior a l'inici del semestre.

CAPÍTOL V. PARCEL·LES I TEMPORADES

Article 13é. Assignació de les parcel·les

La comissió organitzadora de l'hort assignarà les parcel·les per ordre rigorós de
demanda i reserva econòmica. L’assignació serà per a 6 mesos renovables, a criteri de
la comissió organitzadora de l’Hort Urbà.
Es podrà disposar de més d'una parcel·la sempre i quan la comissió
organitzadora de l'hort així ho aprove. Les parcel·les subvencionades seran atorgades a
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criteri de la comissió organitzadora de l’Hort, atenent a les possibilitats dels
demandants i col·laborant amb els Serveis Socials i altres organismes de caire social del
poble. En aquestos casos es buscarà el finançament a través dels usuaris que
participen amb el subvencionament d’una parcel·la o des de la pròpia associació.
Es destinarà un terç de parcel·les al ús individual, un terç de parcel·les al ús
col·lectiu i un terç de parcel·les a l'ús social.
Article 14é. Temporades

Hi haurà dues temporades de cultiu anuals: temporades d’hivern (d’octubre a març) i
temporada d’estiu (d’abril a setembre).

CAPÍTOL V. FINAL

Article 15é. Assegurança i associació

- Algemesí Solidari disposa de l’assegurança de Responsabilitat Civil adient al
tipus d’activitat que es realitzarà a l’hort, però no es fa responsable dels danys
que es puguen derivar per la negligència o desconeixement dels usuaris. Tot i
això, impulsarà cursos i prendrà mesures per evitar en la mesura d’allò possible
aquestos danys.
- Per tal de fruir d’aquesta assegurança obligatòria, caldrà que els usuaris siguen
socis d’Algemesí Solidari, llevat d’aquells col·lectius que ja tinguen assegurança
pròpia.

Article 16é. Normativa

- En qualsevol cas, la normativa de funcionament de l’Hort Urbà estarà
supeditada a aquella normativa competent pel que fa a l’ús dels espais públics
de l’Ajuntament d’Algemesí.
- El Reglament de règim intern podrà ser modificat a cada nova temporada per a
la seua millora.
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