BASES QUE REGIRAN L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A
LA GESTIÓ D’HORTS URBANS DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'Ajuntament de València vol promoure la creació d'horts urbans a la ciutat com
una alternativa d'oci saludable per aquelles veïnes i veïns que s'interessen per
l'agricultura tradicional. Es pretén amb això organitzar una activitat lúdica i
educativa amb la finalitat de fomentar la participació de la població en la
recuperació i manteniment d'una agricultura respectuosa amb el medi ambient
a través de la creació dels horts urbans, introduint alhora una alternativa
cultural i d'oci que fomente la idea de desenvolupament sostenible, contribuint
a conservar el patrimoni agrícola de l'horta.
Els horts urbans es conceben com un sistema modular que permet el conreu
individual de xicotetes parcel·les de terra de forma tradicional, mitjançant l'ús de
tècniques de cultiu respectuoses amb la naturalesa, preferentment amb base
en les propostes actuals de l'agricultura ecològica.
En definitiva es pretén, a més de propiciar una alternativa de gaudi i
entreteniment individual per a les persones adjudicatàries dels horts -que
podran conrear de manera tradicional diversos productes hortofructícoles per al
seu autoconsum-, el foment de valors socials com ara la sensibilització
ambiental, el respecte cap a l'entorn, el desenvolupament sostenible dins de la
ciutat, la participació ciutadana, la gestió racional de recursos, l'alimentació
sana, el consum responsable, etc. Per aquest motiu, mentre estiguen oberts
per al conreu, també podran estar accessibles al veïnat que vulga gaudir de la
passejada pels horts.
PRIMERA.- OBJECTE
Constitueix l’objecte de les presents Bases l’autorització, a entitats legalment
constituïdes, per a la gestió d’horts urbans en terrenys municipals.
La gestió i explotació té la naturalesa jurídica d’ús comú especial de béns de
domini públic. I es durà a terme en la forma i condicions que en aquestes
Bases s’estableixen. En aquest sentit, serà d’obligat compliment allò disposat
en les presents Bases, com també a l’Ordenança reguladora del Procediment
d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans de l'Ajuntament
de València.
SEGONA.- CONVOCATÒRIA, PROCEDIMENT I SISTEMA DE SELECCIÓ.
1. CONVOCATÒRIA
El procediment d'adjudicació s'iniciarà d'ofici mitjançant la corresponent
convocatòria aprovada per l’òrgan competent, que es publicarà al tauler
municipal electrònic d'anuncis i a la pàgina web oficial de l'Ajuntament
(www.valencia.es), on constarà la ubicació i nombre d'horts que componen la
parcel·la.

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les entitats interessades hauran de presentar la seua sol·licitud a l'Ajuntament
de València, adjuntant la documentació exigida en la convocatòria, d'acord amb
el que estableixen els articles 66 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Únicament podran presentar una sol·licitud per convocatòria. Si una mateixa
entitat presentara més d'una sol·licitud de participació, només serà vàlida la
que haja presentat en primer lloc. El termini de presentació de sol·licituds es
fixarà en cada convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no
seran admeses. Igualment no seran admeses les instàncies presentades per
sol·licitants que tingueren atorgada i en vigor una autorització d’ús de domini
públic sobre un altre espai d'horts urbans. Si la sol·licitud presentada
continguera defectes esmenables es concedirà a l'entitat interessada un termini
de deu dies hàbils perquè l'esmene, o acompanye els documents exigits en la
convocatòria.
Si la documentació continguera defectes substancials o deficiències materials
no esmenables, no s'admetrà la sol·licitud reflectint-se així en la llista
d'excloses. L’òrgan competent aprovarà la llista d’entitats sol·licitants admeses i
excloses, la qual es publicarà al tauler municipal electrònic d'anuncis i a la
pàgina web oficial de l'Ajuntament (www.valencia.es).
3. PROCEDIMENT D'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS
De conformitat amb allò que estableix l'article 92.1 de la Llei 33/2003 de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, l'autorització per
gestionar els horts urbans s'atorgarà a les entitats peticionàries que reunisquen
les condicions requerides en l’ordenança i en la corresponent convocatòria. En
cas d’haver-hi més d’una entitat sol·licitant, una comissió de valoració, la
composició de la qual s’inclourà en la convocatòria, decidirà, entre totes elles,
quin dels projectes presentats és el més adequat.
Per fer-ho, els valorarà seguint els següents criteris:
- Justificació de la viabilitat econòmica del projecte. Fins a 10 punts
- Propostes d’activitats de formació en biodiversitat. Fins a 20 punts
- Propostes de formació d’agricultura ecològica. Fins a 20 punts
- La incidència del projecte proposat en el barri. Fins a 10 punts
- El tractament al projecte, o no, d’accions que faciliten la integració de
col·lectius escolars. Fins a 20 punts
- El tractament al projecte, o no, d’accions que faciliten la inclusió de col·lectius
de nouvinguts i de famílies en risc d’exclusió. Fins a 20 punts
L’atorgament de les autoritzacions es farà públic al tauler municipal electrònic
d'anuncis i a la pàgina web oficial de l'Ajuntament (www.valencia.es).
4. ADJUDICACIÓ
L’òrgan competent efectuarà l'adjudicació resultant, amb la consegüent
expedició de les corresponents autoritzacions d’ús de domini públic dels horts a
les entitats gestores.

5. ENTITATS ADJUDICATÀRIES
Podran aspirar a la concessió de la gestió d’un espai d’horts urbans, entitats
legalment constituïdes i incloses al Registre Municipal d'Associacions.
6. TERMINI DE DURADA DE LES AUTORITZACIONS
L'autorització d’ús d’un be de domini públic de cada zona d’horts urbans tindrà
la durada que s'establisca en cada convocatòria, i aquesta no podrà excedir a 4
anys.
Aquest termini començarà a computar a partir de l'inici de l’ocupació, una
vegada publicada la resolució per la qual es dispose l'adjudicació de l’espai
d’horts. Una vegada autoritzat, en un termini de tres mesos a comptar des de
l’endemà de l’adjudicació, haurà de començar l’activitat.
7. RÈGIM D'ÚS DELS HORTS
Les entitats que sol·liciten l'autorització per gestionar un espai d’horts urbans es
comprometen a garantir el desenvolupament de l'activitat agrícola dins dels
límits de la parcel·la assignada, fent un bon ús a tot moment de l'espai on la
mateixa s'exerceix, i acatant el funcionament i les normes que ho regulen
conforme al que es disposa en l'autorització d’ús de domini públic, a
l’Ordenança reguladora del Procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la
gestió dels Horts Urbans de l'Ajuntament de València i en les normes d'ús que
s'estableixen al seu ANNEX I; què hauran de traslladar a les persones usuàries
finals de les parcel·les individuals i també supervisar el seu compliment.
8. DRETS I OBLIGACIONS DE L’ENTITAT ADJUDICATÀRIA
Segons s’indica a l’Ordenança reguladora del Procediment d'atorgament
d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans de l'Ajuntament de València i
en les normes d'ús que s'estableixen al seu ANNEX I, l’entitat gestora, ha de
fer-se càrrec de les despeses de manteniment ordinari de les instal·lacions,
com ara la neteja, la reposició dels elements de tancament d'accessos
(cadenats, forrellats, etc.), la reparació de les malles, la reparació dels sistemes
de reg quan l'avaria siga derivada de l'ús, l'adquisició dels productes necessaris
per al manteniment de la terra i qualsevol altra despesa ordinària que siga
necessari escometre en funció del deteriorament de les instal·lacions provocat
per l'ús i aprofitament d’aquestes. L’entitat gestora repercutirà a les persones
usuàries de l’explotació de cada hort el cost de manteniment que correspon a
cadascuna en proporció a la superfície del seu hort urbà.
Les despeses d’inversions no ordinàries (millores, ampliacions o modernització
de les infraestructures generals de la zona d’horts), no incloses a l'apartat
anterior, seran amb càrrec a l'Ajuntament, sempre que no existisca una
conducta negligent o culpable en l’ús de l'hort que haguera originat el
desperfecte o dany en les instal·lacions. A tals efectes, les persones usuàries
dels horts hauran de posar en coneixement de l'entitat gestora, en un termini
màxim de 15 dies, qualsevol incidència que es produïsca sobre els horts, i que
puga derivar en danys a aquests.
També estarà obligada, l’entitat gestora, a suportar la imposició de qualsevol
gravamen (taxa, cànons, etc.) que, de forma motivada i conforme a dret,
s'aprove per l'Ajuntament, per sufragar els costos que es deriven de la
utilització dels horts.

9. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT
Una vegada aprovades aquestes bases, es publicaran al tauler municipal
electrònic d'anuncis i a la pàgina web oficial de l'Ajuntament (www.valencia.es).
10. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds, el projecte de gestió i la documentació complementària es
presentaran electrònicament, en un termini de VINT DIES (20) a comptar des
de l’endemà de la publicació de la convocatòria. Cas de coincidir l’últim dia per
a la presentació de les sol·licituds amb un dia inhàbil, s’ampliarà el termini fins
al següent dia hàbil.
11. CONTINGUT DE LES SOL·LICITUDS
Les entitats legalment constituïdes i incloses al Registre Municipal
d'Associacions que desitgen participar en en Procediment d'atorgament
d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans de l'Ajuntament de València,
hauran de presentar la següent documentació
- Una memòria del projecte de gestió i d'utilització dels horts.
A més, presentaran:
- Nom de l'entitat
- Núm. al Registre Municipal d’Associacions
- Domicili
- CIF
- Persona responsable de l'Entitat
- Certificació d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries
- Zona d'influència de les activitats de l'Entitat
- Col·lectius als quals van dirigides les activitats de l'Entitat
12. QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I ADJUDICACIÓ
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’exposarà al públic al tauler
municipal electrònic d'anuncis i a la pàgina web oficial de l'Ajuntament
(www.valencia.es) l’adjudicació directa, en cas que només hi haja una entitat
sol·licitant.
Cas de haver-hi més entitats que es presenten a la convocatòria, en un termini
de 10 dies naturals a partir de la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds, es publicarà la decisió provisional d’adjudicació de la comissió de
valoració.
A partir d’aquest moment, s’obrirà un període de 5 dies naturals de presentació
d’al·legacions, finalitzat el qual, la comissió publicarà la seua decisió
d’adjudicació definitiva.
La publicació de les decisions de la comissió de valoració es farà, igualment, al
tauler municipal electrònic d'anuncis i a la pàgina web oficial de l'Ajuntament
(www.valencia.es).

