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QUI POT PARTICIPAR?
Persones jubilades i/o pensionistes, persones 
en situació de desocupació, entitats sense 
ànim de lucre, població escolar, membres de 
la comunitat universitària, així com població 
que reunisca els requisits establits en el 
Reglament.

ÚS DELS HORTS
Els horts es dedicaran exclusivament al cultiu 
d’hortalisses, plantes aromàtiques, plantes 
associades no arbòries i cultiu ecològic.

TIPUS D’HORTS
Horts d’Oci, 
dirigits a persones majors de 18 anys, 
empadronades a Elx.

Horts Educatius,   
els destinataris dels quals són els centres 
educatius

Horts Socials,   
destinats a associacions sense ànim de lucre 
registrades en el municipi.

Horts d’Acolliment,   
que es destinaran a projectes específics.



ÒRGAN RECTOR
L’Òrgan Rector és la Junta de l’Hort constituïda 
per President/a, Secretari/a, Tresorer/a, 
Coordinador/a, quatre representants d’usuaris/
as i un representant d’entitats sense ànim de 
lucre. Es reunirà un mínim de tres vegades per 
curs escolar. La presa de decisions es realitzarà 
per unanimitat, sempre que siga possible.

FACULTATS DE LA JUNTA DE L’HORT
Programar activitats, finançament i control 
econòmic, coordinació, creació de comissions, 
criteris d’assignació, sancions i, en general, 
vetllar pel bon funcionament de l’hort.

GRUPS DE TREBALL
Son grups d’usuaris/as dels horts d’oci, que 
s’organitzen per a realitzar diferents funcions o 
serveis, de manera rotativa en alguns casos i 
voluntària en uns altres. Es poden incorporar 
persones de la resta dels horts si ho desitgen.
Grup d’Abonament i Compost.

Grup de Reg, Fontaneria  i Manteniment General.

Grup de Fitosanitaris.

Grup de Llavors i plàntulas

Grup d’Eines i Maquinària.

Grup d’Obertura i Tancament

Grup de Dinamització.



DRETS
- Ús i gaudi de parcel·la i instal·lacions comuns 

(viver, compostera i magatzem)
- Aprofitament dels productes.
- Ús de les eines compartides i portar la seua 

pròpia.
- Cobertura d’assegurança de responsabilitat civil.
- Nomenar a persones autoritzades (màxim 4)
- Participar en les activitats programades.
- Triar i ser triat/a per a formar part de la Junta de 

l’Hort.

DEURES
- Mantenir neta i cultivada la parcel·la.
- Realitzar un curs d’Agricultura Ecològica.
- Cuidar les eines.
- Reciclar els residus orgànics.
- Utilitzar l’aigua de reg en la forma que es determine.
- Comunicar a la Junta els autoritzats de la parcel·la i 

respondre dels seus actes, davant ella.
- Comunicar incidències detectades.
- Permetre i col·laborar amb les persones que visiten 

les parcel·les.
- Pagar les quotes que es determinen.
- Reparar o reposar els béns o utensilis danyats, 

destruïts o extraviats per l’ús inadequat d’aquests.
- Lliurar la parcel·la neta de cultius i restes, en 

finalitzar l’assignació.



PROHIBICIONS  
- L’entrada d’animals excepte els gossos-guia.
- Introduir vehicles, excepte bicicletes o qualsevol 
altre amb permís exprés
- Cultivar arbres, arbustos i plantes degradants del 
sòl, que donen ombra o prohibides.
- Modificar l’estructura de la parcel·la, siga amb 
materials artificials o naturals, sense autorització.
- Utilitzar el reg per aspersió o per inundació, així 
com alterar el sistema de reg per degoteig.
- Sobrepassar els límits marcats en la parcel·la
- Utilitzar productes fitosanitaris tipus herbicida, 
insecticida o fungicida, així com abonaments 
químics.
- Acumular o abandonar material aliè a l’hort
- Fer foc, cremar restes vegetals.
- Vendre els productes de l’horta.
- Instal·lar hivernacles.
- Realitzar qualsevol activitat susceptible de causar 
mal a la fauna i flora de l’hort i el seu entorn.
- Utilitzar eines no permeses.
- Cedir l’ús de la parcel·la.

INCIDÈNCIES 
Es comunicaran al/la coordinador/a de l’hort, que en cas que excedisquen 
de la seua competència, les remetrà a la Junta.

contacte i informació:  
horta@raval.es - www.raval.es/hortdefelip 633 971 670



L’HORT de FELIP ecològic i urbà és un projecte de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Elx i l’Associació 
Veïnal del Raval.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

• Promoure l’agricultura ecològica

• Millorar la qualitat de vida de les persones

• Sensibilitzar sobre el canvi climàtic i la 
sostenibilitat.

• Promoure la recuperació de la identitat 
històric-agrícola del Palmerar

• Proporcionar experiències pràctiques 
i formació en agricultura ecològica, 
organització i coordinació d’equips de 
treball, planificació de tasques i resolució 
de conflictes.

• Facilitar un espai de convivència, 
aprenentatge i una alternativa d’oci.
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