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1. INCA I L'AGRICULTURA

El clima mediterrani, per definició, manifesta una escassesa de precipitacions 
estivals que desemboca en una aridesa estival, que a Mallorca és extrema 
entre els mesos de juliol i agost, els quals venen endemés precedits d´un final 
de primavera marcadament deficitari. Aquest fet, juntament amb la naturalesa 
calcària del sòl de l´illa, condiciona la vegetació.

La situació geogràfica del Serral de ses Monges, propera a la Serra de 
Tramuntana, fa que hi trobem una vegetació pròpia de zones de baixa 
muntanya a la major part del terreny.

A la part superior de la finca, i a fora d'ella es troba ubicat un dipòsit que 
emmagatzema les aigües recollides dels pous del Serral. En conseqüència, es 
des d'aquest punt on s'ha realitzat una sortida d'aigües mitjançant una 
canalització que recorre tot el perímetre de la finca. 

Cada 50 metres aproximadament s'ha preparat la canalització per poder-hi 
adaptar una boca de reg, de forma que sigui senzill regar la zona al voltant en 
cas de que sigui necessari. D'aquesta manera també s'ha arribat a la zona 
destinada a albergar els horts urbans ecològics, on s'ha adequat un sistema de 
reg per degoteig.

Les 31 finques que avui dia conformen el Parc del Serral antigament tenien 
usos per al cultiu, majoritàriament de gra, del que obtenien farina mitjançant 
els molins fariners que encara avui es conserven a la zona. 

També s'hi podien trobar arbres fruiters típics de la pagesia mallorquina, com 
ametllers i figueres. Ambdós els hi podem trobar encara avui dia. 

Les característiques de la terra de la zona, ens poden facilitar quin tipus de 
cultiu pot donar més bons resultats. 
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2. INTRODUCCIÓ A L'HORTICULTURA URBANA 

• Els horts urbans són espais per a practicar l'agricultura a petita escala 
ubicats en zones urbanes o periurbanes, com és al cas dels horts 
urbans ecològics del Serral de ses Monges d'Inca. Tenen un benefici 
social considerable, principalment per la seva funció d'oci a l'aire lliure 
(anomenat oci productiu), educativa, també per la seva funció 
terapèutica i com a espais naturals dins la trama urbana. 

• L'oci productiu és una alternativa a l'oci de consum, al contraposar-nos 
excepcionalment a la nostra condició de consumidors per transformar-
nos en productors. En el cas de l’hort, la persona s’esplaia cultivant i 
representa una activitat de baix cost o fins i tot, amb beneficis 
econòmics per a qui la practica, al poder recollir verdures i hortalisses 
per al consum propi. 

Actualment, i agafant com a mostra les experiències d'altres municipis o 
províncies, es pot afirmar que el col·lectiu de persones jubilades encapçala la 
pràctica de l’horticultura com a oci. Són molts els jubilats/es, però no 
exclusivament, que s’esplaien al seu hort: cavant, sembrant, regant, traient les 
herbes, podant, i evidentment collint. El contacte amb la terra és un plaer dels 
més ancestrals, i  cultivar-la ens fa formar part d'un intercanvi.  

Els horts urbans amb finalitat lúdica s’estan estenent ràpidament per tot, fet 
degut, sobretot, a la gran demanda existent. 

• En la seva funció educativa, l’hort urbà s’ha incorporat als programes 
de les escoles, instituts i també universitats, esdevenint un element 
important per a l’aprenentatge de diverses disciplines. Alhora permet 
desenvolupar programes formatius en horticultura, complementaris dels 
que ja es desenvolupen. 

Les escoles s’han sumat a la pràctica de l’horticultura en el marc de la seva 
activitat educativa, des de visites guiades a centres d’horticultura i 
d'agricultura ecològica, fins a la tasca d’habilitar i gestionar un hort al mateix 
pati de l’escola. 
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L’objectiu principal de l’activitat, a un institut on l’índex d’immigrants és 
elevat, consisteix en crear “un punt de contacte on les diferents ètnies, 
cultures i sistemes econòmics no siguin causa de conflicte, un punt on tots/es 
voluntàriament o no, hi estem implicats:l’ecologia”.Un altra objectiu és el 
participatiu-comunitari, ja que pretén implicar els veïns/es de la zona que 
puguin sentir-se’n atrets. 

• L’hort urbà també apareix com a espai per a la teràpia ocupacional i 
s’orienta a col·lectius en risc d'exclusió social com són els malalts 
mentals, drogodependents, discapacitats intel·lectuals, gent gran en 
edat senil, o joves amb problemes d'inserció social, entre d’altres. 
El que es  persegueix aquí, en aquest tipus de projecte, és la creació de 
comunitats inclusives, enteses com a comunitats on totes les persones 
puguin participar com a ciutadans/es de ple dret malgrat qualsevol 
disfunció ocupacional de caire social, físic o psíquic. Aquest punt és un 
aspecte clau.

D’entrada, l’horticultura és una activitat que es desenvolupa a l’exterior, a 
l’aire lliure, en contacte directe amb la terra; Aquesta experiència ha 
esdevingut fonamental a la nostra societat, ja que el dia a dia de la persona 
transcorre alié del món natural. A més a més, es tracta d’una activitat en un 
medi tranquil, i això afavoreix que la persona desenvolupi la seva capacitat 
d’introspecció. 

Com a éssers socials que som, l’horticultura en espais  compartits 
proporciona la oportunitat de desenvolupar habilitats socials de 
comunicació, coordinació en equip, resolució de conflictes, establiment 
de relacions personals, etc. Des de l’aspecte corporal, l’horticultura 
implica la realització d’exercici físic, desenvolupant habilitats de força 
muscular, destresa en l’ús d’eines, resistència, coordinació motora... 

• Com a espai natural esdevé una eina molt interessant de restauració 
natural i zona de reserva de fauna i flora. A més a més, el mètode 
emprat majoritàriament per a la creació d'horts ecològics és el mètode 
de parades en crestall de Gaspar Caballero, que empra plantes 
aromàtiques per atreure els insectes, fet que facilita la pol·linització de 
moltes espècies.

Inca no disposa en aquests moments de cap espai municipal dedicat a 
horts urbans en funcionament, ja que aquesta serà una experiència 
pionera a la comarca. Per això, s'ha plantejat la importància de 
desenvolupar un programa d’horts urbans ecològics a Inca,  mitjançant 
el mètode abans esmentat de parades en crestall de Gaspar Caballero. 
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En aquest projecte, hi tendran cabuda 20 horts socials, amb una 
extensió de 50m2 cada un d'ells, l'ús dels quals serà adjudicat a grups, 
associacions o particulars d'Inca, , seguint uns criteris de selecció 
estrictes, i seran renovats cada dos anys, baix unes normes d'obligat 
compliment. No dur-les a terme les mateixes pot ser motiu d'exclusió del 
projecte. 

A la mateixa zona, s'han  de construïr una vintena de casetes d'eines per 
al manteniment dels horts i pensant en la comoditat dels usuaris. 

Facilitarem així a un nombre considerable de ciutadans/es d'Inca la 
pràctica de l’horticultura. A més a més consideram interessant 
puntualitzar que, davant la crisi econòmica en la qual ens trobam, els 
horts esdevinguin espais ocupacionals per a aturats/es amb dificultats 
de trobar feina. 
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3. QUÈ SÓN ELS HORTS URBANS? 

La pràctica de l’horticultura s’associa per definició al món rural, on la 
disponibilitat de terra cultivable és abundant, el cost del sòl és baix, i la 
pràctica de l’activitat hortícola és extensa. Per contraposició, anomenem horts 
urbans a aquells espais de terra d’ús hortícola ubicats en zones urbanes o 
periurbanes, molt sovint qualificades com a zona verda pública, sòl 
urbanitzable, o bé zones inundables públiques que segueixen les lleres dels 
rius i torrents. Espais lliures o alliberats de la construcció, de propietat o 
ocupats, que permeten el seu aprofitament per aquest ús. 

S'anomenen horts urbans, doncs, per a indicar la seva naturalesa incongruent: 
són a on no toca, a on no se’ls espera trobar. 
Per aquest motiu, perquè representen l’oposició a la urbanitat i actuen en el 
sentit de l’equilibri, desenvolupen diverses funcions socials interessants: com a 
espais d'oci, com a funció educativa i formativa, com a funció terapèutica i 
finalment per la seva importància com a espai natural propera a zones 
urbanitzades. 

Històricament, també l’hort urbà havia estat un refugi en temps de guerra 
(especialment en ciutats assetjades) o crisi econòmica. Per la seva poca 
extensió, la seva finalitat no fou assegurar completament el subministrament 
d’aliments a la població, sinó complementar-lo i alleugerir la precarietat 
d’aquestes situacions. 

Actualment, però, la seva funció exclusivament productiva ja no sol 
contemplar-se com a ús habitual, almenys en els països occidentals. Parlem 
més aviat, com ja hem anomenat anteriorment, d’usos d'oci productiu, 
educatiu i terapèutic. 
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4. QUÈ ÉS L'AGRICULTURA ECOLÒGICA?

L' agricultura ecològica o agricultura biològica és una modalitat agrícola en la 
qual no s'utilitzen productes químics de síntesi: fungicides, adobs, herbicides, 
OGM (Organismes Genèticament Modificats), conservants artificials, colorants 
artificials, additius artificials o similars i que té com a finalitat, en contrast amb 
l'agricultura convencional, ser ambientalment sostenible, a més de respectar la 
salut i el benestar dels consumidors.

Algunes de les tècniques de conreu que s'utilitzen són les següents:

 Ús de fertilitzants d'origen orgànic (ex: fems, compost, adobs verds...). 

 La rotació de conreus per afavorir la regeneració de la terra. 

 Ús del guaret (deixar la terra sense cap conreu un any de cada dos. Per 
tal d'acumular aigua en el terra s'hi fan un seguit de llaurades 
superficials al mateix temps que es deixa la terra nua sense cap herba) 
per evitar l'esgotament de la terra. 

 Control de plagues amb mitjans biològics: 

• fauna auxiliar: es refereix a insectes aràcnids i nemàtodes que actuen 
com predadors d'altres animals considerats nocius. Un exemple molt 
conegut de fauna auxiliar la constitueix la marieta (Coccinelia 
septempunctata i la chrysopa), gran devoradora de pugó.

• rotenona: és un insecticida extret de les arrels de la planta timbó 
(Derris sp), inofensiu per a mamífers i aus però de gran toxicitat per a 
la fauna aquàtica.

• piretrines: és un insecticida biològic extret dels fruits i flors del piretre 
(Chrysanthemum cinerariaefolium també conegut com Tanacetum 
cinerariifolium) i altres tipus de crisantem, que es degrada ràpidament 
per la llum i altres agents atmosfèrics poc temps després de la seva 
aplicació.

 Selecció d'espècies resistents a malalties i adaptades a les condicions 
locals. 

En general, les tècniques de cultiu utilitzades per l'agricultura ecològica són de 
caràcter preventiu i molt menys nocives per a l'home (i per al medi) que les 
tècniques convencionals.
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El mateix concepte és conegut amb noms diferents a diversos països i es pot 
trobar una terminologia diversa per definir el mateix, cosa que de vegades pot 
portar a confusió (orgànic és l'adjectiu que fan servir en anglès). D'aquesta 
manera es troben denominacions com ara agricultura biològica, agricultura 
ecològica, agricultura regenerativa, agricultura sostenible, agricultura de 
conservació, etc.

De fet l'agricultura biodinàmica, la permacultura, l'agricultura natural, 
l'agricultura indígena, l'agricultura familiar o l'agricultura camperola són tipus 
d'agricultura natural que busquen l'equilibri amb l'ecosistema, són sistemes 
agrícoles sostenibles que s'han mantingut al llarg del temps en diferents 
regions del món buscant satisfer la demanda d'aliment natural i nutritiu a les 
persones i els animals, de manera que el agroecosistema mantingui l'equilibri.

Els productes resultants de l'agricultura ecològica reben la denominació de 
"productes ecològics" o " productes biològics". Actualment els prefixes bio i eco 
es reserven per aquests productes.

A la Unió Europea l'agricultura ecològica és regulada i el reglament 834/2007 
especifica clarament quines tècniques poden ésser utilitzades per aquest tipus 
de conreus.
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5. MÈTODE GASPAR CABALLERO: PARADES EN CRESTALL

Gaspar Caballero de Segòvia (Petra, Mallorca, 1946) , músic, s'interessa per 
l'agricultura ecològica per motius de salut, tenint els primers contactes en l'any 
1978. 

En 1980, en la finca de “Sa Feixeta”, a Costitx (Mallorca) va realitzar les seves 
primeres experiències amb el sistema que més tard durà el seu nom. El 
resultat positiu d'aquestes experiències ho duen a perfeccionar i difondre el 
seu mètode. La primera exposició pública la va fer en 1991, en el primer curs 
d'Agricultura Ecològica, organitzat per la Unió de Pagesos de Mallorca.

Aquest mètode es basa en la senzillesa, la lògica, l'ús racional de la terra i de 
l'aigua, el rebuig de qualsevol classe de producte fitosanitari, ni tan solament 
empra els permesos en les normes d'agricultura ecològica, la minimització de 
l'esforç i la maximització dels resultats. En definitiva, un sistema revolucionari 
de cultiu que oferix una alternativa a una societat, cada vegada amb més 
seguidors que desitgen viure en un món més sostenible. 

El mètode que duu el seu nom és un sistema nascut a Mallorca, fruit de les 
experiències que, al llarg de diversos anys va acumular a la seva finca, “Sa 
Feixeta”. Aquest mètode sorprèn per la seva senzillesa i eficàcia. Resulta fàcil i 
agradable obtenir hortalisses ecològiques en un mínim espai de terra, amb un 
mínim consum d'aigua i un mínim treball de sembra i manteniment. 

Els productes obtinguts amb la horticultura ecològica, al contrari del que es 
pensa, no tenen perquè ser petits, lletjos, raquítics, rosegats i picats per tot 
tipus d'insectes i gasteròpodes, sinó tot el contrari. 
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5.1. ELS 6 PUNTS FONAMENTALS

• Les parades

La “parada” és un rectangle de terra de un metre i mig d'amplada. La longitud 
d'aquestes pot variar, tot i que el més comú es que medeixin entre tres i sis 
metres de llarg.
El “crestall” és una cobertura de fems de bassa modificada (compost), que 
s'escampa sobre la parada com embuatat, sense mesclar amb la terra.

• No trepitjar

No es trepitja la terra de les parades, per això voltejant-les es deixen uns 
camins i longitudinalment per la part central es col.loquen unes lloses a mode 
de suport per posar el peu, de quaranta per vint-i-quatre cm.

• Fems de bassa

Els fems de bassa és el millor aliment que podem donar a la terra. És una 
forma senzilla, econòmica i ecològica de retornar a la terra part del que, en un 
moment donat, hem obtingut d'ella. 

•  La sembra

La sembra s'efectua més densament del que la horticultura tradicional 
estableix. Les plantes tan sols necessiten l'espai just per al seu 
desenvolupament. 

• El reg

Amb el sistema de reg per exudació, la cobertura de compost i la sembra més 
densa, la despesa d'aigua és menor i obtindrem una humitat més constant i 
uniforme que amb altres sistemes de reg. 

• La rotació

La rotació és la successió de diferents cultius en un mateix terreny. Si conreem 
plantes de la mateixa família botànica any rere any en el mateix lloc, vam 
propiciar que les malalties siguin més fortes i resistents. Per contra amb una 
bona rotació, al plantar diferents famílies de plantes amb necessitats nutritives 
diferents, a més d'evitar aquestes possibles malalties, vam beneficiar les terra 
i els successius cultius. La rotació per famílies botàniques sobre 4 parades a 4 
anys és molt completa. 
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6. ALTRES EXPERIÈNCIES I PROJECTES AMB HORTS URBANS 
ECOLÒGICS A MALLORCA

• Palma

L’Ajuntament dotarà la ciutat de cinc horts urbans, un a cada districte de la 
ciutat, adreçats a persones majors de 65 anys, projecte que serà finançat amb 
el Fons de sostenibilitat local (Plan E), amb un pressupost d'aproximadament 
175.000.

El seu mètode d'adjudicació és mitjançant un sorteig entre les persones 
residents al districte corresponent que es farà el mes d’octubre i que es 
renovarà als tres anys. 

Les obres per preparar la infraestructura dels horts varen començar aquest 
passat mes de juny i els horts es podran començar a explotar en gener de 
2011.

El projecte preveu l’execució dels equipaments i la dotació dels materials per al 
funcionament i posada en servei dels cinc horts urbans. Els horts s’ubicaran a 
les zones verdes dels parcs de la Riera, Ses Sorts, Son Perera, al Viver 
municipal i a les Cases del Retiro a Bellver.

Els horts es dividiran en 140 parcel·les que donaran servei fins a 280 usuaris: 
cada un dels horts disposarà entre 20 i 30 parcel·les amb una superfície 
d’entre 20 i 40 m² de terra per a conreu cada una d’elles. A més, cada parcel·la 
estarà dotada d’un espai per emmagatzemar els materials i les eines, amb 
zones accessibles i adaptades, zones per impartir formació, zones d’estada, 
equips individuals de treball, materials i personal de formació.

Es concedirà l’ús i l’explotació a un màxim de dos usuaris per parcel·la, que 
se’n faran responsables del manteniment i seran els propietaris de la producció 
de la parcel·la.

Un dels horts, el que estigui ubicat al viver municipal, s’utilitzarà com a 
plataforma formativa, tan adreçada a escolars, perquè adquireixin 
coneixements sobre agricultura ecològica, com als usuaris dels horts.

Així mateix, un altre dels horts, el que estarà ubicat a Son Perera, tindrà una 
sèrie de parcel·les accessibles, reservades per a persones amb mobilitat 
reduïda.

Aquests cinc primers horts urbans serviran com a experiència pilot de la xarxa 
social d’horts urbans.
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Es reservaran un nombre de parcel·les per cedir a entitats o associacions sense 
ànim de lucre que desenvolupin un programa social d’integració de persones 
amb discapacitat, per a entitats que desenvolupin programes terapèutics o de 
sensibilització i per a la formació de la població escolar i el seu apropament al 
mon agrícola.

Hi haurà també un discriminació positiva cap a la dona: un 15 % de les 
parcel·les es reservaran exclusivament per a dones.

• Son Gotleu (IES Josep Sureda i Blanes)

L’IES Josep Sureda i Blanes l’any 1994 inicia una assignatura optativa a tercer i 
quart d’ESO anomenada “Introducció a la jardineria” impartida pel 
Departament d’Activitats Agràries. Des de el primer curs, s’inicià una activitat 
didàctica anomenada “El nostre hort ecològic”, amb l’objectiu de donar a 
conèixer el sistema de producció ecològica en un entorn urbà com pot ser les 
instal·lacions de l’exterior del centre. Aquesta activitat ha estat sempre una de 
les que més interès ha mostrat l’alumnat, ja que la implantació d’un cultiu i el 
seu posterior maneig i recol·lecció ofereixen unes possibilitats didàctiques 
interessants per l’alumnat, encara que en principi l’alumne no estigui molt 
motivat per aquesta assignatura. El contacte amb l’exterior i la naturalesa, 
l’esforç físic, l’observació i la consecució de resultats satisfactoris (la recollida 
d’un producte d’elaboració pròpia és molt gratificant) serien alguns dels valors 
positius que s’han detectat.

El barri de Son Gotleu és una barriada on un alt percentatge de la població és 
nou vinguda, arribada fa pocs anys i que no es troba completament integrada 
en el barri, sense participar en alguna de les activitats pròpies d’aquest. A més, 
bona part de la població immigrant és procedent de zones rurals, on sempre 
han estat en contacte amb una agricultura tradicional sostenible i que 
actualment han perdut tota relació amb l’àmbit rural.

Detectat un interès per part de la població per a recuperar un àmbit agrícola i 
com a eina de interrelació personal i d’integració en el barri, així com a 
l’obertura dels centres educatius a la resta de la societat, es dissenya un 
projecte d’implantació d’horts comunitaris ecològics a la barriada de Son 
Gotleu, específicament dins el Centre de l’IES Josep Sureda i Blanes.
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El projecte vol organitzar una activitat lúdica - educativa enfocada a persones 
de totes les edats, ètnies i gèneres amb el fi de fomentar la participació de 
famílies immigrants i/o desafavorides en una activitat de grup, a través de la 
creació i manteniment d’horts urbans ecològics, respectant les bases de la 
agricultura ecològica, creant al mateix temps una alternativa cultural i d’oci 
que fomenta a la vegada el concepte de desenvolupament sostenible.

Per a impartir una conferència inaugural i un curs d'iniciació a l'agricultura 
ecològica es necessita personal especialitzat i també es necessita la figura de 
la persona responsable dels horts, monitor/a que estarà un mínim de 9 hores 
setmanals per ajudar als grups a realitzar les tasques, aconsellar als 
participants, vigilar la bona marxa del projecte, l’acompliment de les normes i 
també a garantir la seguretat del recinte i el manteniment de les instal·lacions. 
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7. INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DELS HORTS A UN MEDI URBÀ

D’una manera general la noció d’integració paisatgística s’associa a les idees 
d’harmonia, ordre, respecte, coherència...Es relaciona principalment amb la 
idea de renaturalització, és a dir, amb l’aproximació a una imatge prèvia o a un 
suposat estadi original dels llocs.

Però aquest concepte d’integració no és estrictament aplicable a espais 
antropitzats com els horts, on no es tracta de retornar a cap estadi natural sinó 
de crear un paisatge humanitzat, basat en el treball i la cura de la terra.

Per això és important conèixer la diversitat d’estratègies d’integració existents, 
descrites a continuació, i aplicar-les eficaçment en el procés de creació o de 
millora dels horts urbans i periurbans.

• Naturalització. És la concepció més òbvia de la integració paisatgística; 
pretén recuperar la imatge de naturalitat dels llocs. L’estratègia per a 
aconseguir-ho consisteix a potenciar la presència dels components 
naturals (sòl, vegetació, aigua, etc.), la supressió o limitació 
d’elements artificials i l’afavoriment de l’equilibri ecològic. Pot 
resultar interessant per al tractament dels espais naturals presents a 
l’interior dels horts (cursos fluvials, masses boscoses, etc.) o a l’hora de 
definir les pràctiques de manteniment de recs i sèquies.

• Contextualització. Busca l’establiment d’una continuïtat entre els 
elements preexistents i els nous. Aquest objectiu s’assoleix 
mitjançant la referència a determinades pautes (tipològiques, 
volumètriques, escalars, etc.) que permeten que l’observador estableixi 
una relació lògica entre ambdós tipus d’elements. És imprescindible en el 
disseny dels eventuals edificis o de les casetes i les tanques de límit de 
parcel·la.

• Ocultació. Pretén amagar, totalment o parcialment, la visió de certs 
elements que es consideren poc desitjables des d’un o diversos punts de 
vista. En aquest cas l’estratègia més emprada consisteix a interposar 
elements propis del paisatge (vegetació, motes, estructures, 
etc.) entre l’observador i els elements que es volen amagar. És 
útil per a limitar la visió d’espais impactants com les àrees de dipòsit de 
residus o per a suavitzar la imatge d’elements construïts com edificis i 
murs.
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• Mimetització. Té per finalitat fer confondre els elements propis del 
projecte amb els elements preexistents. L’estratègia més freqüent en 
aquest cas és la del camuflatge mitjançant la repetició o emulació 
de patrons existents al lloc (cromàtics, materials, formals, etc.), 
de manera que la percepció aïllada dels elements sigui poc evident. Pot 
aplicarse com a estratègia per a decidir els colors i les textures dels 
materials de bidons, casetes, canalitzacions d’aigua superficials, etc.

• Singularització. Consisteix a establir noves relacions entre els elements 
del paisatge a partir del protagonisme atorgat a un nou element o 
elements. Es pot fer a partir de la seva monumentalització o concedint-
los tractaments diferenciats i particulars. L’estratègia emprada en 
aquest cas és la utilització del contrast com a recurs expressiu dels 
projectes. Cal limitar la singularització a casos justificats, com la creació 
d’una imatge de marca de l’espai, la posada en valor d’un element 
patrimonial o la construcció d’equipaments comunitaris distintius.

L’èxit de la estratègia depèn de la tria que se’n faci, de saber escollir la més 
adequada per a cada objectiu i lloc. En tots els casos, però, la qualitat 
intrínseca del projecte i una gestió adequada acaben assolint una gran 
rellevància i contribueixen positivament a la integració.
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8. LOCALITZACIÓ 

Imatge dels horts ecològics existents al Serral de Ses Monges.

Imatge dels horts ecològics existents al Serral de Ses Monges.
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Detall d'una “parada en crestall”

Detall d'una ”parada en crestall”
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Situació dels Horts Ecològics Urbans dins el parc del Serral de ses Monges
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Situació dels Horts Ecològics Urbans dins el parc del Serral de ses Monges
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9. PROPOSTA DE REGLAMENT DE RÈGIM D'ÚS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La possibilitat de cultivar les nostres verdures dins un entorn urbà s’està 
convertint en una demanda social, a causa de la pèrdua de qualitat 
alimentària, el deteriorament general del medi ambient i la necessitat de 
gaudir d'un temps, una activitat i un espai a l'aire lliure.

Des de l'Àrea de Serveis de l'Ajuntament d'Inca s'està treballant per potenciar 
els horts urbans i que aquests siguin el més ecològics possible, amb la finalitat 
d'aconseguir una ciutat més sostenible i una millor qualitat de vida dels seus 
habitants, mitjançant la recuperació de l'agricultura tradicional i integrant el 
camp a la ciutat.

Els horts urbans fomenten les relacions socials, creen una alternativa per al 
temps lliure, suposen un benefici econòmic i de salut i esdevenen una eina 
d’educació cívica i de conscienciació ambiental.

Al nostre municipi comptam amb un espai públic com és el Parc del Serral de 
ses Monges, on s'ha destinat una superfície suficient per dur a terme la creació 
de 20 horts ecològics de 50 m2 cada un d'ells.

Article 1.- Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular les autoritzacions d'ús dels Horts 
Ecològics del Parc del Serral de ses Monges, situats al terme municipal d'Inca, 
exclusivament pel seu conreu agrícola amb destinació al consum privat.

Aquests horts estan destinats a :

• Qualsevol persona física resident i empadronada al municipi d'Inca i/o 
associacions sense ànim de lucre de caire ecològic, que no disposi de cap 
altre hort o terreny de conreu al municipi, i que no s'hagi adjudicat, 
anteriorment, una altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa 
unitat familiar.

• Seran factors prioritaris per l'adjudicació les següents situacions:

• Persones a l'atur.

• Majors de 60 anys, jubilats o pensionistes

• Associacions o entitats sense ànim de lucre de caire ecologista, 
pedagògic, terapèutic, social o cientifico - tècnic. En tot cas caldrà la 
designació d'una persona responsable del grup, amb la que es 
mantindran totes les relacions derivades de l'adjudicació.

• Persones amb risc d'exclusió social.
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Article 2.- Naturalesa jurídica de l'autorització

Les autoritzacions atorgades, segons model que es desenvolupi, tindran la 
consideració d'ús privatiu del domini públic, regulat per l’article 143.1 c) de la 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 
en relació al Reglament de béns de les entitats locals.

Article 3.- Durada

Les autoritzacions per l'ús de cadascun dels horts s'atorgaran per un període 
de 2 anys.

Un cop finalitzat el període, els hortolans hauran de deixar la parcel·la i l’armari 
on es guarden les eines en condicions correctes i retornar les claus en un 
termini màxim de 20 dies naturals.

Article 5.- Elements necessaris

Les eines, llavors, plantes, seran adquirides individual i particularment per 
cada un dels usuaris. Així mateix passarà amb l'adob, fins que no estigui en ple 
rendiment la biotrituradora i compostera adquirides per l’Ajuntament per a tal 
fi. 

Article 6.- Garanties sanitàries i de seguretat

Recau sobre l'usuari la plena responsabilitat de l'adequació de l'hort, les seves 
instal·lacions, i els productes obtinguts, a les condicions d'higiene, salubritat i 
sanitat que siguin exigibles.

Així mateix hi recau la plena responsabilitat del compliment de la normativa 
referent a fer foc i a la protecció civil.

Article 7.- Obligacions de l'Ajuntament

En el moment de lliurament de l’autorització, els horts es trobaran dotats de 
casetes d'eines i delimitats adequadament, subministrat i instal·lat tot per part 
de l’Ajuntament.

Comptaran també amb la instal·lació de reg per goteig.

Per altre banda, queda prohibit instal·lar qualsevol element aliè a aquells 
aportats per l’Ajuntament, així com alterar o modificar, tant en la seva 
estructura o aspecte, els elements aportats per l’Ajuntament.
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Article 8.- Obligacions dels Usuaris

No és permès:

• El conreu de cap espècie que no sigui per al consum humà.

• El conreu de plantes degradants del sòl.

• El conreu de plantes psicotròpiques.

• La realització de cap classe d’obra, i en concret la instal·lació de cap 
tipus de nova tanca o separació; torradores; taules fixes o bancs, així 
com la modificació interior ni exterior de la caseta si n’hi ha, o la 
construcció o instal·lació de nous elements o modificació dels existents.

• La tinença i cria de qualsevol tipus d’animal o bestiar. En cas que l’usuari 
utilitzi l’hort acompanyat d’animals, aquests hauran d’anar fermats per 
no causar molèsties o perjudicis a persones o conreus.

• Caçar, talar arbres, o qualsevol altra activitat susceptible de causar un 
dany en la fauna i flora que pugin existir en l’hort o en la extensió del 
Parc.

• L’acumulació o abandonament de qualsevol material o deixalla, ja sigui a 
dins o fora de l’hort, així com l’aportació de qualsevol tipus d’objecte aliè 
a la funció de l’hort susceptible d’alterar l’estètica del lloc.

• Alterar els camins i conduccions de reg de l’hort adjudicat.

• Moure les fites i tanques que delimitin l’hort municipal. L’usuari s’obliga a 
executar el seu treball dins dels límits de l’hort adjudicat, sense 
extralimitar la seva activitat més enllà dels límits afitats de l’hort.

• Plantar arbres que puguin envair finques o parcel·les colindants.

• La cessió, préstec, arrendament o subarrendament de l’hort a una Deixar 
l’hort sense treballar. En cas d’impossibilitat temporal, que no es podrà 
allargar més de sis mesos, l’usuari haurà de comunicar aquesta 
circumstància a l’Ajuntament.

• Circular per l’interior de l’hort amb vehicles de motor, quedant limitada 
aquesta prohibició a la utilització d’eines agrícoles de motor.tercera 
persona.
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Els adjudicataris dels horts estan obligats a:

• Complir l’ordenança municipal reguladora de l’aplicació dels residus 
orgànics o qualsevol altre normativa aplicable en matèria ambiental.

• Informar, en compliment dels article 3 i 7 del decret 125/2007, de 5 
d’octubre pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula 
l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc 
d’incendi forestal, la crema de restes vegetals que es generin no es 
podrà dur a terme durant el període comprès entre el 1 de maig i el 15 
d’octubre de cada any. La resta de l’any, no es podrà cremar cap resta 
vegetal de l’hort.

• Cultivar amb criteris ecològics.

Article 9.- Horari

L’horari d’obertura de l’hort municipal serà el mateix que el del Parc del Serral 
de ses monges.

TARDOR - HIVERN (del 01.11 al 30.04) : de 10:00 a 18:00 h.

PRIMAVERA – ESTIU (del 01.05 al 31.10) : de 10:00 a 19:00 h.

Article 10.- Manteniment, obres i danys

• Les despeses generades per la conservació i el manteniment ordinaris de 
la terra, aniran a càrrec de l’usuari.

• Les obres de conservació i manteniment ordinàries de les instal·lacions, 
seran a càrrec de l’usuari.

• L’usuari ha d'avisar immediatament l’Ajuntament d'Inca, en cas que 
detecti qualsevol dany o desperfecte en l’hort o les seves instal·lacions.

• Les obres i reparacions de renovació o reposició en l’hort o en els seus 
elements, degudes a l’envelliment o altres causes en les que no concorri 
dany o negligència, seran a càrrec de l’Ajuntament d'Inca.

• L’usuari es fa responsable dels danys causats en l’hort, en les seves 
instal·lacions, i en les instal·lacions comunes de reg o altres de la zona 
d’horta, tant si són causats personalment com pels seus acompanyants.
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Article 11.- Procediment sancionador

Les faltes es tipifiquen com a lleus, greus i molt greus.

Són faltes lleus :

• La descura en el manteniment de l’hort. 

Són faltes greus :

• La vulneració d’allò que es disposa en el article 8.

• La vulneració d’allò que es disposa en el article 9.

• La reincidència en una falta lleu dins del termini d’un any.

Són faltes molt greus :

• La vulneració d’allò que es disposa en els articles 7 i 10.

• La reincidència en una falta greu dins del termini d’un any.

Sancions :

• Les faltes lleus es sancionaran amb amonestació verbal feta.

• Les faltes greus es sancionaran amb amonestació escrita.

• Les faltes molt greus es sancionaran amb la pèrdua del dret a l’hort.

Article 12.- La Comissió de Gestió i seguiment

L'Ajuntament d'Inca crea una comissió de gestió i seguiment integrada per el 
coordinador del Parc i el tècnic de medi ambient de l'Ajuntament d'Inca. 

Les funcions de la Comissió de gestió i seguiment seran:

• Vetllar per l'adequat ús de les parcel·les.

• Proposar sancions i revocacions d'autorització d'ús.

• Resoldre problemàtiques que no siguin incloses en la normativa i fer

propostes de millora.

• Impulsar el foment de l’agricultura ecològica i l’ús sostenible de l’aigua 
entre els hortolans, proposant nous sistemes de reg.
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Article 13.- Procediment de selecció

La sol·licitud es presentarà, segons model normalitzat, al registre de 
l'Ajuntament d'Inca. Serà necessària una fotocòpia del DNI i un telefon de 
contacte.

El sistema d'adjudicació s'atorgarà a través d'un sistema de sorteig entre tots 
els sol·licitants, segons les preferències de selecció adoptades. 

Article 14.- Selecció

La selecció, d’acord amb els criteris de l’article 1, l’efectuarà el coordinador del 
Parc del Serral de ses Monges i el tècnic de medi ambient de l'Ajuntament 
d'Inca.

Article 15.- Publicitat

La convocatòria s’efectuarà mitjançant anuncis en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, a la pàgina web de l’Ajuntament i en el diari de la comarca, i els 
mitjans de difusió que en cada moment disposi l’Ajuntament.

Article 16.- Termini de presentació de sol·licituds

Es presentaran les sol·licituds dins el termini assenyalat en l'anunci de la 
convocatòria, amb el model oficial que es facilitarà als interessats i que estarà 
a la seva disposició a l’oficina del Registre Municipal.

Article 17.- Tramitació

La Comissió de gestió i seguiment valorarà les propostes rebudes d'acord amb 
els criteris de selecció i emetrà informe i proposta d'adjudicació dels horts.

Aquesta Comissió podrà requerir, si cal, aclariments o la presentació de la 
documentació complementària.

Article 18.- Adjudicació

L'Alcalde o regidor en qui tingui delegada la facultat, adjudicarà les parcel·les.

La relació definitiva, que contindrà suplents, es publicarà al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament d'Inca, a la pàgina web de l’Ajuntament i en el diari de la 
comarca.

També es notificarà individualment, mitjançant cridada telefònica.
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Article 19.- Distribució de parcel·les

En la data i lloc que s'assenyali oportunament, i en un acte públic, tindrà lloc la 
distribució de parcel·les entre els adjudicataris. 

Article 20.- Lliurament d'autoritzacions

Els adjudicataris hauran de recollir els títols acreditatius del seu dret, atorgats 
per l'Ajuntament d'Inca en el termini que s'assenyali. De no fer-ho Aixa 
caducarà el seu dret i la parcel·la serà adjudicada a un suplent.

Article 21.- Caducitat de l'autorització

L’autorització caducarà pels següents motius:

• Per compliment del termini de l’autorització.

• Abans del termini de l’autorització, per renúncia, mort o incapacitat de 
l’usuari per a gestionar l’hort. En aquest cas, els seus familiars estaran 
autoritzats per a recollir els fruits al termini de la collita en curs.

Article 22.- Revocació de l'autorització

L’autorització podrà ser revocada pels següents motius :

• Per desaparició sobrevinguda de les circumstàncies que han motivat 
l’adjudicació.

• Per haver cessat en el conreu per més de sis mesos sense causa 
justificada.

• Per incompliment manifest de les presents condicions d’ús.

• Per incompatibilitat dels usos dels horts amb el planejament o amb la

construcció d'infrastructures o equipaments d'interès social o general.

• Per baixa voluntària mitjançant un escrit presentat al Registre de

l’Ajuntament.

• Per malaltia que impedeixi treballar a l'hort.

• Per raons d’interès públic.
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Article 23.- Finalització de l'autorització

L’acord mitjançant el qual s'aprova la caducitat o la revocació es produirà una 
vegada comprovat l'estat de l'hort en presència del titular.

Dins dels vint dies següents al de la recepció de la notificació de l’acord 
mitjançant carta oficial, l’usuari haurà de deixar l’hort, buit i desembarassat 
d’estris, a plena disposició de l’Ajuntament d'Inca,

Les obres i plantacions que tinguin el concepte de millora efectuada per 
l’usuari i que no puguin ser retirats sense dany, quedaran de propietat de 
l’Ajuntament sense que això generi un dret a indemnització.

Article 24.- Transmissions

Els usuaris en cap cas no podran cedir, alienar, gravar o disposar, els drets que 
es derivin de l'autorització d'ús, ni transmetre-la a tercers.

Article 25.- Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el 
BOIB.
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