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BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ADJUDICACIÓ 
DE LES PARCEL·LES DELS HORTS MUNICIPALS 

PRIMERA. - Objecte 

L'objecte d’estes bases és la regulació del procediment d'adjudicació 
d'autoritzacions per a ús, gaudi i aprofitament de les parcel·les situades als Jardins de 
Penya-serrada i de l'Hort de Ravel de Mutxamel per a cultivar-les com a horts ecològics, 
sense ànim de lucre. 

Es pretén també la constitució d'una borsa de sol·licitants.  

SEGONA. - Requisits beneficiaris 

Podran ser beneficiaris d'autorització d'ocupació dels horts municipals:  

a) Persones físiques que complisquen les condicions següents:  

i. Estar empadronades en el municipi de Mutxamel amb una antiguitat d'un any.  

ii. Ser major de 18 anys.  

iii. Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. 

iv. Estar capacitat per a fer treball agrícola.  

b) Persones jurídiques sense ànim de lucre de Mutxamel que complisquen les condicions 
següents:  

i. Entitats o associacions sense ànim de lucre de Mutxamel que compartisquen i 
assumisquen els objectius recollits en l'article 4 de l'Ordenança Reguladora dels 
Horts Urbans Sostenibles de Mutxamel. 

ii. Acreditar la seua titularitat jurídica i la seua inscripció en el Registre Municipal 
d'Associacions.  

iii. Indicar el nombre de destinataris finals de l'ús dels horts municipals, la relació 
d'estos destinataris amb la persona jurídica i la finalitat que pretén l'associació amb 
l'hort. 

TERCERA. - Règim jurídic 

La present autorització es regirà per les clàusules d’estes bases i els seus annexos, i 
en el no previst per estes, per l'Ordenança Reguladora dels Horts Municipals de Mutxamel 
(BOP núm. 75 de 23/04/2021) 



 

 

QUARTA. - Característiques de les parcel·les objecte d'adjudicació 

a) La zona d'HORTS DELS JARDINS DE PENYA-SERRADA es dividix en dos 
zones diferenciades: 

ZONA 1: De les 33 parcel·les originals de 4m d'ample per 10m de longitud (40m2), 
en queden disponibles 17. Estes parcel·les es reserven a aquelles persones que en la 
sol·licitud acrediten la condició d'aturat o jubilat. 

ZONA 2. Es dividix en dos àrees: 

- Parcel·les individuals: 22 parcel·les de 4m d'ample per 10m de longitud (40m2) 
(parcel·les 34 a 55). Estes parcel·les seran adjudicades a persones físiques. 

- Parcel·les col·lectives: constituïdes per 6 parcel·les de 6m d'ample per 8m de 
longitud (48m2) (parcel·les 56 a 61). Estes parcel·les seran adjudicades a 
associacions o entitats.  

b) La zona d'HORT DE RAVEL es destina a persones físiques i consta de 30 
parcel·les individuals de 5m d'ample per 5m de longitud (25m2). 

CINQUENA. - Competències per a l’atorgament 

El procediment d'adjudicació de les autoritzacions es resoldrà per resolució de la 
regidora delegada de Medi Ambient i Agricultura, seguint l'ordre cronològic de 
sol·licitud. 

SISENA. - Procediment i forma d'atorgament de les autoritzacions 

L'atorgament de l'autorització s'efectua en règim de lliure concurrència, de 
conformitat amb l'article 92 de la Llei 33/2003 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, i el procediment per l'article 96 del mateix text legal i 
l'establit en la convocatòria.  

El sistema d'adjudicació dels horts es realitzarà per ordre cronològic de sol·licitud 
per registre d'entrada a l'Ajuntament, fins a cobrir la totalitat de les parcel·les disponibles.  

a. Convocatòria 

1. El procediment per a l'atorgament de les autoritzacions que habiliten l'ocupació dels 
horts municipals i faculten el seu ús i gaudi s'iniciarà d'ofici mitjançant convocatòria 
pública, en règim de lliure concurrència. 

2. En la resolució d'inici, es procurarà donar la màxima difusió des de la Regidoria 
d'Agricultura. 
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b. Sol·licituds  

1. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud (ANNEX II) davant del 
Registre General de l'Ajuntament o per mitjà de la seu electrònica de la pàgina web de 
l'Ajuntament de Mutxamel.  

a) En el cas de les persones físiques, si l'interessat no autoritza expressament l’Ajuntament 
a la consulta interna d'ofici, s’ha d'acompanyar a la sol·licitud:  

i. Còpia del DNI o document que legalment el substituïsca.  

ii. Certificat d'empadronament. 

iii. Certificat d'estar al corrent amb la Hisenda Municipal.  

iv. Certificat d'estar inscrit com a aturat no ocupat en les oficines de l'organisme 
públic d'ocupació, si escau.  

v. Certificat de l'Organisme competent o document equivalent, en el qual 
s'acredite l'estat de jubilació o pensionista, si escau.  

vi. Qualsevol altre document que s'estime oportú per a justificar algun dels criteris 
d'adjudicació.  

Es podrà presentar com a màxim una sol·licitud per cada unitat de convivència i domicili, 
entesa esta com aquelles persones que convisquen en el mateix domicili, qualsevol que 
siga la relació de parentiu entre elles. 

Qui sol·licita ha de presentar una única sol·licitud, en la qual indicarà per ordre de 
preferència, l'hort on sol·licite la parcel·la (Hort de Penya-serrada o Hort de Ravel). 

b) En el cas de les persones jurídiques, que estan obligades a relacionar-se amb les 
Administracions Públiques per mitjans electrònics, únicament podran presentar la  
sol·licitud a través de la seu electrònica. Si el representant no autoritza expressament este 
Ajuntament a la consulta interna d'ofici, s’han d'adjuntar a la sol·licitud els documents 
següents:  

i. Acreditació de la titularitat jurídica, on ha de constar la seua seu social en el 
terme municipal de Mutxamel, així com la inscripció en el Registre Municipal 
d'Associacions.  

ii. Indicació del nombre de destinataris finals de l'ús dels horts i la relació d'estes 
amb la persona jurídica.  



 

 

iii. Projecte-memòria on es desenvolupen les activitats a realitzar en els horts, 
basades en l'agricultura ecològica.  

iv. Certificat d'estar al corrent amb la Hisenda Municipal. 

c) Adjudicació i constitució de la borsa de sol·licitants 

1. L'adjudicació de les autoritzacions es resoldrà per resolució de la regidora delegada de 
Medi Ambient i Agricultura. Les persones interessades podran presentar reclamacions 
contra esta resolució, per espai de deu dies naturals, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació.  

2. Finalitzat este termini i resoltes les reclamacions rebudes, si escau, amb l’audiència 
prèvia de la persona interessada; es procedirà mitjançant resolució definitiva a 
l'adjudicació de les parcel·les. 

3. Una volta adjudicades la totalitat de les parcel·les dels horts, les noves sol·licituds 
passaran a formar part d'una borsa a este efecte, on figuraran per rigorós ordre 
d'inscripció. Si dins del termini d'adjudicació algun dels usuaris renuncia o deixa lliure la 
seua parcel·la per qualsevol causa, s'adjudicarà esta al següent de la llista d'espera, durant 
el període que reste fins a la finalització del termini d'ús del cessant.  

SETENA. – Baremació de les sol·licituds d'associacions o entitats jurídiques 

Les parcel·les destinades a associacions o entitats que complisquen els requisits de 
la base 6 seran valorades per l'àrea d'Agricultura, abans d’autoritzar l’ús, sobre la base 
dels criteris de valoració següents: 

1. Contingut del projecte o memòria: 6 punts. 

Els projectes o memòries han de comptar amb els apartats següents: 

a. Línies d'intervenció 

b. Objectiu 

c. Continguts 

d. Activitats 

e. Recursos 

f. Avaluació 
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2. Coherència entre les accions incloses en el projecte i els objectius dels horts 
municipals regulats en l'article 4 de l'Ordenança Reguladora dels Horts Municipals de 
Mutxamel (BOP núm. 75 de 23/04/2021): 3 punts. 

3. Inclusió d'activitats obertes al públic en general: 1 punt 

Seran admeses les sol·licituds que sumen 5 punts o més. 

HUITENA.- Termini de duració i pròrroga 

1. Les autoritzacions que habiliten per a l'ús i gaudi dels horts municipals seran per 
temps determinat. 

2. L'òrgan local que resulte competent en cada cas podrà deixar sense vigència les 
citades autoritzacions, si s'incompliren les condicions que van motivar la seua concessió, 
o les obligacions que recaiguen sobre els adjudicataris, relacionades en esta Ordenança.  

3. La vigència de les autoritzacions de les parcel·les de l'Hort de Penya-serrada 
coincidirà amb el termini establit en el procediment d'adjudicació finalitzat al desembre 
de 2021 (fins a novembre de 2023), i es podrà acordar una única pròrroga de l'autorització 
per adjudicatari per un període de la mateixa duració (2 anys, que finalitza al novembre 
de 2025). 

4. La vigència de les autoritzacions de les parcel·les de l'Hort de Ravel serà de dos 
anys, i es podrà acordar una única pròrroga de l'autorització per adjudicatari per un 
període de la mateixa duració. Com que l'Hort de Ravel no està operatiu a data de 
publicació d’estes bases, a causa de la finalització de les obres d'instal·lació del reg, la 
vigència de l'autorització començarà a computar en el moment en què els sol·licitants 
puguen accedir a les seues parcel·les i que serà indicat en la resolució d'adjudicació. 

5. Finalitzada la vigència de les autoritzacions i les seues corresponents pròrrogues, 
es realitzarà una nova convocatòria d'adjudicació, segons el que s'establix en la Base 
Sisena d’estes bases reguladores. 

NOVENA.- Obligacions dels adjudicataris 

1. Les persones adjudicatàries dels horts municipals estan obligades al 
compliment de les condicions següents, en relació amb la utilització i gaudi 
que realitzen sobre estos:  

a) Com a regla general, han de respectar tots els aspectes recollits en la present 
Ordenança que concernisquen a l'ús que es desenvolupe en els horts.  



 

 

b) Fer un ús correcte de totes les instal·lacions i mantindre en tot moment net i 
ben cuidat l'estat de la seua parcel·la i de les zones comunes.  

c) No cedir l'ús dels horts a terceres persones.  

d) No permetre l'accés als horts a menors de 8 anys, excepte en aquelles situacions 
en què l'Ajuntament ho autoritze expressament.  

e) No permetre la presència d'animals en els horts.  

f) Mantindre una relació correcta i de bona convivència amb la resta de les 
persones beneficiàries.  

g) Assistir a les reunions, accions formatives i convocatòries que s'establisquen 
com a obligatòries per l'Ajuntament.  

h) Mantindre les degudes condicions físiques i d'aptitud, que capaciten per al 
treball a desenvolupar en l'hort.  

i) Consumir únicament l'aigua imprescindible per al reg. 

j) Reciclar les deixalles orgàniques i inorgàniques derivades del cultiu i 
manteniment de la parcel·la i depositar-les en els llocs destinats a tal fi.  

k) Cultivar l'hort de manera respectuosa amb el medi ambient i sota les tècniques 
i preceptes del cultiu ecològic.  

l) L'usuari no podrà emprar maquinària a motor, excepte les indicades en les 
normes d’ús i que siguen autoritzades per l'Ajuntament.  

m) Queda prohibit fer foc en la parcel·la.  

n) No vendre els productes obtinguts dels horts, excepte en aquells casos concrets 
autoritzats per l'Ajuntament en el marc de campanyes de difusió o activitats.  

o) Les parcel·les han de mantindre la seua superfície original, no es pot modificar 
el traçat original d'estes.  

p) Custodiar els béns que s'entreguen en concepte d'ús.  

q) Han de posar en coneixement de l'Ajuntament qualsevol incidència que afecte 
els horts o instal·lacions, ja provinguen dels altres usuaris, ja de terceres persones, 
alienes a l'ús d'estos.  
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r) L'usuari no podrà reclamar a l'Ajuntament responsabilitat pels robatoris o actes 
vandàlics que puguen afectar els horts.  

s) Entregar els terrenys i altres instal·lacions, una vegada finalitze el termini 
d'autorització, en condicions aptes per al gaudi de noves persones adjudicatàries. 
L'adjudicatari ha de deixar, en el termini dels quinze dies anteriors a la finalització 
de l'autorització, l'hort net i apte per a ser cultivat per l’adjudicatari següent.  

t) Suportar la imposició de qualsevol gravamen que, de forma motivada i 
conformement a Dret, s'aprove per l'Ajuntament, per a sufragar els costos que es 
deriven de la utilització dels horts. 

DESENA. - Recursos contra les bases i contra els actes que es deriven del 
procediment 

Contra estes Bases podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini 
d'un mes comptat a partir del següent al de la notificació de la resolució o ser impugnat 
directament davant el Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar 
des del següent al de la notificació de la resolució, si esta és expressa, o en el termini de 
sis mesos, si és pressumpta. 
  



 

 

ANNEX I 
 

a) Plànol dels Horts de Penya-serrada 
 

ZONA 1 
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ZONA 2 
 
 

 
 
 
  



 

 

b) Plànol dels Horts de Ravel 
 

 

 
 

  
 
 
  


