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Contracte d’Usos: Projecte HORTiCULTURA 
 
Contracte per l’hort. Reglament i condicions de participació 
 
Objectius del projecte 
 
El projecte “HORTiCULTURA: Eines comunitàries per una cultura inclusiva a 
Castellterçol sembrant horts” és un projecte que arrenca amb força gràcies al suport de la 
Fundació Acsar.  
 
Aquest projecte vol: 
 

1) contribuir a la recuperació de valors que permetin la convivència, així com la 
reparació afectiva i social de les comunitat que habiten al municipi. 

2) enfortir l’activitat agrícola en espais reduits com alternativa d’organització social i 
familiar. 

3) Identificar nous actors socials que interactuen de manera propositiva mitjançant els 
continguts i les accions del projecte. 

4) Donar suport a les comunitats en l’obtenció del significat sobre les seves pròpies 
vides com éssers humans. 

5) Estimular el sentit de la ciutadania a través de la recuperació ambiental d’espais d’ús 
col�lectiu. 

6) Capacitar per replicar l’experiència a la llar, amb els coneguts i veïns, construïnt 
relacions més càlides i millors llaços de comunicació. 

7) Crear espais de trobada que consolidin valors com la solidaritat, el compromís, el 
respecte i l’autonomia; a més, propicia com valor agregat l’enfortiment de la 
construcció d’identitat ciutadana. 

 
En resum: fomentar la participació, el civisme i la convivència i la cultura generant vincles 
entre els habitants autòctons i els nouvinguts a través d’un projecte comú d’horts familiars 
ecològics i millorant la qualitat de vida de les persones beneficiàries. 
 
Acord contractual 
 
El director de l’associació l’Oliva de Treball per la pau, els drets humans, la democràcia i el 
desenvolupament humà sostenible, amb CIF G65682189, Francesc Sol de la Vega, amb dni 
46235913W, és la persona responsable del projecte “HORTiCULTURA: Eines 
comunitàries per a una cultura inclusiva a Castellterçol sembrant horts”. 
 
Si se m’accepta com a horticultor o horticultora, jo ______________________________, 
amb DNI/NIE __________________ accepto seguir el reglament i condicions que 
s’especifiquen a continuació i ho certifico amb la meva signatura. Per a què el document 
tingui validesa, el director de l’associació l’Oliva en donarà el vist i plau amb la seva 
signatura. La persona beneficiària és quedarà amb un original d’aquest contracte, i una altra 
original serà per l’associació l’Oliva.  
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1) el meu ús de l’hort és exclusivament a discreció de l’associació l’Oliva i el projecte 
HORTiCULTURA. Em comprometo a guiar-me per les normes, condicions i pràctiques 
establertes. 
 
2) L’associació l’Oliva posarà a disposició de les persones beneficiàries els materials que 
s’han obtingut gràcies al suport de la Fundació Acsar al projecte HORTiCULTURA: 
materials de rec, llavors, eines i altres materials per a què les persones beneficiàries puguin 
desenvolupar activitat hortícola a l’espai assignat. Quan s’esgotin aquests materials, 
l’associació l’Oliva no té cap obligació ni compromís de seguir subministrant-me materials 
de cap mena. En cas de mal ús dels materials, hauré de reposar-los. Quan el finalitzi el 
projecte, el materials que no s’esgoten s’hauran de retornar a l’associació l’Oliva. 
 
3) Participaré en el projecte fins novembre de 2012. Si a la parcel�la que se m’ha assignat 
tinc prevista inactivitat, ho comunicaré el més aviat possible al referent de l’associació 
l’Oliva, per escrit, amb data i signat. 
 
4) No extendré la meva parcel�la més enllà de les mesures que se m’han assignat ni cap a 
camins de pas ni cap a altres parcel�les. Mantindré les meves plantes dins dels límits de la 
meva parcel�la. Assumeixo el compromís de mantenir la meva parcel�la neta de males 
herbes i si hi detecto plagues o malalties, ho comunicaré immediatament a la persona 
referent de l’associació l’Oliva i actuaré d’acord amb el protocol establert de productes 
susceptibles de ser utilitzats que se m’indiqui per part de l’equip de l’associació l’Oliva. 
Només podran utilitzar-se producte ecològics. 
 
5) Mantindré la meva parcel�la, camins i àrees perifèriques netes i endreçades.  
 
6) Disposaré d’una parcel�la. Si totes les parcel�les no estessin sent utilitzades, es podria 
decidir cedir-me’n l’ús de més d’una. Aquest punt s’acordaria per escrit i tindria validesa 
fins l’inici del següent període.  
 
7) No sembraré cap planta il�legal. No portaré animals a l’hort. 
 
8) L’entrada d’hostes i visites a l’hort, tinguin l’edat que tinguin, només es permet si són 
acompanyades per mí, i han de complir amb aquest reglament. Supervisaré en tot moment 
les visites que jo organitzi quan siguin a l’hort. Les parcel�les que no són la meva, sense 
autorització, no es poden tocar. Sóc l’única persona responsable del comportament de qui 
vingui amb mi a l’hort. 
 
9) Em comprometo a assistir a les reunions de seguiment del projecte que es convoquin 
trimestralment –se m’avisarà amb un mínim de deu dies d’antelació- i facilitaré la 
interlocució directa i ràpida amb l’equip de l’associació l’Oliva, sempre que es consideri 
oportú o necessari, i col�laboraré en les tasques de manteniment comunitàries, previ mutu 
acord i en coordinació amb l’equip del projecte, així com en altres tallers o activitats que 
s’organitzin, quan em sigui possible. 
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10) L’ús que puc fer de l’aigua ha de ser sostenible. El consum d’aigua excessiu comportarà 
la imposició d’una quota mensual per cobrir la despesa adicional derivada del consum. 
 
11) No complir amb el reglament del projecte o amb les condicions establertes és causa per 
a ser exclòs/a de l’Hort, de pèrdua de la parcel�la i d’obligació de retornar materials cedits. 
 

1) El director del projecte advertirà verbalment una sola vegada; 
2) si no hi ha resposta o canvi, es comunicarà per escrit a la persona afectada la 

possibilitat de ser imminentment expulsada del projecte i els motius que puguin 
motivar-ne la decisió; 

3) Si als 7 dies d’haver rebut la comunicació, la persona que tingui obert l’expedient 
d’expulsió no respon, se li donarà avís final per escrit que ha perdut la seva parcel�la 
i el dret a participar a l’hort. 

4) Al cap d’un any, si així ho permet la Junta directiva de l’associació l’Oliva, la 
persona expulsada podrà sol�licitar de nou una parcel�la. 

 
 12) L’associació l’Oliva pot suspendre el projecte si ho considera necessari. En aquest cas 
se’m comunicarà per escrit. 
 
 13) Renuncio al meu dret a denunciar la propietat del terreny on està ubicat l’hort (Camí 
del Castell, s/n). 
 
 14) Davant de qualsevol dubte o divergència que pugui plantejar-se en la interpretació o 
aplicació d’aquest contracte, ambdues parts, ens comprometen a solucionar-ho de manera 
amistosa i, en l’improbable cas de que no arribessim a un acord, acceptem sotmetre’ns a un 
arbitratge d’equitat que farà el degà o degana del Col.legi d’Advocats de Barcelona o qui 
aquest o aquesta designi, obligant-nos des d’ara a l’acceptació i compliment del laude 
arbitral. 
 
15) Em responsabilitze de la parcel�la nº .... de l'Hort del Projecte HortiCultura de 
l’Associació l’Oliva, per a conrear-la i mantenir-la en ús complint les esmentades normes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Associació l’Oliva de treball per la pau, els drets humans, la democràcia i el desenvolupament humà sostenible 
Gran Via de Carles III, 53, 5è 3a. 08028 Barcelona. Telf: (+34) 645 436 209. email: associaciooliva@gmail.com 

 

16) Comparteixen l’ús de la parcel.la: 
 

Nom i cognoms Data de naixement        DNI 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
17) Altres documents que aporto: 
 
- Annexo una fotocòpia del meu DNI/NIE 
 
 
 
I en prova de conformitat, signem i segellen per duplicat aquest contracte en el lloc i la data 
indicats. 
 
___________________, ___ de ______________ de _____________ 
 
 
 
 
 
Signatura i nom beneficiari/ària        Vist i plau director l’Oliva        Segell associació l’Oliva 
Nom i Cognom:                                Francesc Sol de la Vega                              


