L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 22 d’abril de 2021, va aprovar definitivament la modificació
del Reglament d’ús dels horts municipals d’Olot.
En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació del text íntegre de la modificació del
Reglament d’ús dels horts municipals d’Olot.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El termini per a la interposició del recurs és
de dos mesos, a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci. També es pot interposar qualsevol
altre recurs o procediment d’impugnació o reclamació previst en la legislació vigent.
Olot, 30 d’abril de 2021

Josep Berga i Vayreda,
Alcalde-President.

A.- Text de la modificació del Reglament d’ús dels horts municipals d’Olot.
A.- Modificar l’article 5 introduint un nou subapartat amb la lletra l); amb la qual cosa, aquest article quedarà
amb el següent redactat:
“Article 5.
Les parcel·les es dedicaran únicament i exclusivament a hort familiar. En conseqüència , no podran ser
destinades a altres finalitats i queda prohibit:
(...)
l) Utilitzar herbicides”.
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ANUNCI sobre l’aprovació definitiva de la modificació del Reglament d’ús dels horts municipals
d’Olot.
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B.- Modificar l’apartat a) de l’article 15 ampliant els espais que actualment funcionen com a horts
municipals; amb la qual cosa, l’apartat a) de l’article 15 quedarà amb el següent redactat:

C.- Modificar l’apartat a) de l’article 17 establint una excepció a una de les limitacions d’usos d’horts
municipals, en atenció condicions preexistents o especials; amb la qual cosa, l’apartat a) de l’article 17
quedarà amb el següent redactat:
“Article 17.
a) Ja siguin adjudicatàries d’una parcel·la d’hort municipal. Excepcionalment es podrà autoritzar l’ús de
més d’un hort a un mateix usuari en aquells casos en què es doni aquest fet en espais preexistents a la gestió
municipal o en condicions especials”.
D.- Modificar l’article 18 ampliant la possibilitat de renovació, per períodes quinquennals, de les
autoritzacions a tots els supòsits de l’article 16 i a les persones que mantenen la parcel·la en bones
condicions, així mateix es deroga el paràgraf on es regulaven situacions transitòries que ja han desaparegut;
amb la qual cosa, l’article 18 quedarà amb el següent redactat:
“Article 18.
S’autoritza l’ús pel termini de cinc anys, llevat que alguna de les parts ho denunciï abans de la finalització
del termini.
Un cop finalitzat el termini de cessió, l’adjudicatari perdrà qualsevol dret sobre la parcel·la adjudicada i
l’haurà de deixar buida, lliure d’objectes aliens i a disposició de l’Ajuntament. Aquells que acreditin els
criteris de priorització establerts en l’article 16, o els grups o col·lectius amb acreditació especial, inclosos
en l’article 13, podran renovar, per períodes quinquennals, l’autorització d’ús un cop finalitzat el termini
inicialment establert.
També podran renovar l’autorització per a períodes quinquennals aquelles persones que mantenen la
parcel·la en bones condicions.
Periòdicament es faran revisions “in situ” de l’estat de les parcel·les i de l’acompliment d’aquest
Reglament. L’incompliment per part dels usuaris d’alguna de les obligacions establertes en aquest
Reglament podrà ser causa de pèrdua de l’autorització, prèvia tramitació del preceptiu expedient
administratiu ”.
E.- Introduir una disposició final amb el següent redactat:
“Disposició final:
Es faculta a la Junta de Govern Local per actualitzar i revisar aquells aspectes d’aquest Reglament que
necessitin una actualització periòdica. A títol enunciatiu, es poden incloure en aquest apartat: l’ampliació
de noves zones destinades a horts municipals, l’eliminació d’alguna zona existent actualment, l’establiment
de criteris de priorització específics en el moment inicial d’adjudicació de parcel·les (si ja hi ha
preexistència d’hortolans) i aquelles altres que per les seves característiques puguin ser assimilables”.
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a- Per als espais existents actualment que ja funcionen com a horts municipals, que són: Mas Bernat, Pou
del Glaç, Parc Nou, Bonavista, carrer Puig Roig, les Planotes, Molí d’en Climent, Desemparats, Bosc de
Tosca, Carretera Vella de la Deu, carrer Closells i Mas les Mates”.
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“Article 15.

