
 
  

 
Edicte de l´Ajuntament de Picanya sobre aprovació definitiva del reglament d´us 
dels horts socials de Picanya. 
 
EDICTE 
 
Per l´Ajuntament en Plé, en sessió ordinària celebrada el dia 4 de febrer de 2014 s’ 
aprovà provisionalment  el reglament regulador d’ús dels horts socials de Picanya, sent 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València BOP nº 39 de data 15 de 
febrer de 2014 sense que s´haja presentat cap al·legació, i queda per tant elevada a 
definitiva. 
 
A la vista de l’anterior es publica íntegrament el seu text: 
 
 
REGLAMENT D’ÚS DELS HORTS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA 
 
 
CAPÍTOL I: CONSIDERACIONS GENERALS I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 
Article 1r- Objectius 
 
L’objecte d’aquest reglament és establir les normes que regiran el procediment 
d'adjudicació i ús de les parcel·les i horts socials de Picanya que facilite l'Ajuntament 
dins les actuacions projectades des de l’àrea de serveis personals com a mètode 
d’integració social. Esta iniciativa està vinculada a la millora de les condicions  de vida 
del veïnat de Picanya, per la qual cosa prevaldrà la rendibilitat social a l’econòmica. 
Es tracta de parcel·les de 50m2 que l'Ajuntament facilita en règim de cessió temporal 
en precari, ubicades dins d'una iniciativa privada i destinades al cultiu d’agricultura 
biològica. 
 
Article 2n- Règim aplicable 
 
1. El règim que s'aplicarà a l'adjudicació, possessió i gaudi dels horts socials serà el 
previst en aquest reglament.  
 
2. Subsidiàriament, s'aplicaran les normes contingudes en la següent normativa:  
 
a) Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques 
(Capítol I, Títol IV) LPAP  
 
b) Reial Decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General de 
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
c) Codi Civil. 
 
d) Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Article 3r- Persones beneficiàries 
 
1. Podran ser beneficiàries de les llicències d'ocupació dels horts socials les persones 
que complisquen  els següents requisits:  
 



 
a) Persona física major d'edat empadronada a Picanya almenys des de fa un any.  
b) No estar en possessió (el sol·licitant, el /la cònjuge o qualsevol altre membre de la 
unitat familiar)  d'una altra parcel·la dels horts socials.  
 
Article 4t - Procediment per a la concessió de cessions 
 
El procediment aplicable a l'atorgament de les cessions que habiliten per a l'ocupació 
dels horts socials, i que faculten per a l’ús i gaudi, serà en règim de concurrència 
pùblica, donat el nombre limitat de les parcel·les. I s’aplicaran els criteris de prelació 
establerts, per al supòsit que les disponibilitats de parcel·les foren insuficients per a 
atendre les sol·licituds presentades.  
 
2. Aquest procediment s'iniciarà d'ofici per l'Ajuntament, prèvia resolució dictada per 
l’Alcaldia , que contindrà la convocatòria de concessió de cessions d’ocupació d’horts 
socials.  
 
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, així com en la 
pàgina web www.picanya.org.  
 
3. La persona interessada en l'adjudicació dels horts socials, haurà de presentar la 
sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament, amb el model normalitzat d'instància 
que a tal efecte se li facilite i també en la pàgina web. 
 
La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació: 
 
(Caldrà presentar els originals de tots el documents juntament amb la fotocòpia) 

• Fotocòpia dels DNI (NIE o passaport) de tots els membres de la unitat 
familiar. 
• Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant o autorització per a què 
l’Ajuntament el comprove. 
• Certificat de convivència o autorització per a que l’Ajuntament el comprove. 
• Fotocòpia del llibre de família. 
• Fotocòpia del títol de família nombrosa, si ho es. 
• Fotocòpia de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques o certificat de l'Agència Tributària de declaració negativa. En ambdós 
casos ha d’anar referida a l'últim exercici econòmic declarat. Se sol·licita en 
Agència Tributària, Av. El Vedat 103, Torrent. 
La Declaració de la Renda podrà substituir-se per una autorització per a què 
l’Ajuntament la comprove. 
• Certificat de pensions expedit per l'INSS. En el cas de no posseir pensió de 
l'INSS, certificat d'això. Se sol·licita en l'Institut Nacional de Seguretat Social, C/ 
Verge de l'Olivar, 38 Torrent. És necessari sol·licitar cita prèvia en www.seg-
social.es o en els telèfons 963176111-961550075. 
• Fotocòpia del Document Acreditatiu de Renovació de Demanda d’Ocupació 
(DARDE). 
• Certificat de prestacions de l'INEM. Se sol·liciten en el Servei Valencià 
d'Ocupació i INEM, C/ Sagra, 12, Torrent. És necessari sol·licitar cita prèvia en 
www.sepe.es/citaprevia o en el telèfon 901010210. 
 
SUPÒSITS ESPECIALS 
 
• En cas de separació: sentència judicial i conveni regulador. 
• En cas de tindre una discapacitat: fotocòpia del grau de discapacitat. 
• Violència de gènere i/o domèstica: ordre de protecció. 



 
• En determinades circumstàncies i per a la justificació dels ingressos actuals, 
es podrà requerir: en cas d'estar treballant per compte aliè, fotocòpia de les dos 
últimes nòmines dels mesos treballats; en cas de ser treballador/treballadora 
autònom/autònoma, models 130 o 131, si és el cas, que corresponguen als 
pagaments fraccionats a compte de l’IRPF de l'últim trimestre. 
• L’Ajuntament de Picanya podrà sol·licitar qualsevol altre document que 
considere necessari. 

 
4. El termini per a la presentació de les sol·licituds es determinarà en la corresponent 
convocatòria, sense que puga ser inferior a deu dies naturals. 
 
5.- Dels resultats del barem eixirà una llista d’espera ordenada, publicada al tauler i la 
plana web, amb què es cobriran les baixes que es produïsquen. Aquestes noves 
concessions finalitzaran en la data prevista inicialment per a la primera adjudicació. La 
llista d’espera tindrà una validesa de dos anys. 
 
Article 5é- Criteris de selecció i adjudicació  
 
S’estableix el següent barem per a l'adjudicació de les parcel·les: 

1.- Residència en el municipi de la persona sol·licitant: 

 

Més de 10 anys 6 punts 

De 5 a 10 anys 4 punts 

D’1 a 5 anys 2 punts 

Haver residit períodes discontinus que sumen 5 anys 1 punt 

La residència s'acredita mitjançant certificat d'empadronament. 

 

2.- Situació d'atur: 

 

Si la persona sol·licitant està en l’atur 6 punts 

Si un altre membre de la unitat familiar està en l’atur 6 punts 

Si tots els membres de la unitat familiar estan en l’atur 6 punts 

Les tres situacions sumen, no són excloents. 

3.- Membres de la unitat familiar: 

 

D‘1 a 2 persones 1 punt 

De 3 a 4 persones 2 punts 

De 5 a 6 persones 3 punts 

Més de 6 persones 4 punts 



 
 

Es considerarà unitat familiar la integrada per les persones que conviuen en el domicili 
familiar, extrem que s'acreditarà mitjançant el certificat de convivència expedit per 
l'Ajuntament. 

 

4.- Factors socials que afecten a la unitat familiar: 

 

Famílies monoparentals amb menors a càrrec 2 punts 

Famílies nombroses 2 punts 

Persones amb discapacitat 2 punts 

Víctimes de violència de gènere i/o domèstica 2 punts 

No són excloents poden sumar més d'una situació. 

5.- Situació econòmica: renda per càpita anual: 

 

Ingressos inferiors a 5.007,80 € 14 punts 

Ingressos entre 5.007,80 a 12.018,72 € 10 punts 

Ingressos superiors a 12.018,73 € 4 punts 

Es consideren ingressos familiars els ingressos BRUTS procedents de tots i cadascun 
dels membres de la unitat familiar. 

En el supòsit d’existir situacions particulars que hi hagueren canviat, hauria de valorar-
se l’actual. 

BAREM (Màxima puntuació) 

1.- Residència 6 punts 12% 

2.- Atur 18 punts 36% 

3.- Membres unitat familiar 4 punts 8% 

4.- Factors socials 8 punts 16% 

5.- Situació econòmica 14 punts 28% 

TOTAL 50 punts 100% 

En cas d'empat es consideraran per ordre els següents aspectes: 

 Major antiguitat en l'atur. 

 Menor ingrés econòmic. 



 
 Major de 50 anys. 

 Més temps de residència a Picanya. 

 Major nombre de persones en la unitat familiar. 

Article 6é- Temporalitat de les cessions d'ús  
Les cessions  d'ús i gaudi seran, en tot cas, temporals i a precari.  
L'ús de les parcel·les s'adjudicarà per un període de dos anys. Transcorregut aqueix 
temps des de la concessió de la primera parcel·la, finalitzaran totes les concessions, 
fins i tot aquelles que es pogueren produir posteriorment.  
Les llicències que concedisquen el dret a l'ús dels horts socials no seran 
transmissibles a terceres persones 
 
Article 7é- Extinció de les cessions 
 
1. Les cessions que es concedisquen per l'Ajuntament per a l'adjudicació dels horts 
s'extingiran i revocaran previ expedient instruït a aquest efecte, per les següents 
causes:  
a) Per venciment del termini.  
b) Per pèrdua física o jurídica del bé sobre el qual han estat atorgades.  
 
c) Per mutu acord.  
 
d) Per revocació.  
 
e) Per renúncia de l'usuari o usuària 
 
f) Per qualsevol altra causa inclosa en la corresponent convocatòria.  
 
g) Per incompliment de les obligacions i disposicions contingudes en aquest reglament 
o en la resolució per la qual es concedix la cessió corresponent.  
 
h) Per cometre alguna infracció greu o molt greu.  
 
i) En cas que un hort quede sense treballar més d’1 mes per la persona adjudicatària,  
sense que hi haja una comunicació expressa i motivada a  l‘Ajuntament de Picanya, 
aquest quedarà lliure i podrà ser adjudicat novament, una vegada resolt el títol 
administratiu.  
 
 La pèrdua de la condició de persona usuària no donarà lloc, en cap cas, al 
reconeixement d'indemnització alguna al seu favor. 
 
S'haurà d'instrumentar el corresponent procediment i es donarà audiència a la persona 
interessada. 
 
 
CAPÍTOL II.- CONDICIONS D'ÚS I APROFITAMENT  
 
Article 8é- Obligacions de les persones  beneficiàries 
 



 
1. Les persones adjudicatàries de l'ús dels horts socials estaran obligades al 
compliment de les següents condicions, en relació amb la utilització i gaudi que hi 
realitzen, que al present article s’especifiquen. 
 
2. En la concessió de la parcel·la està inclòs el subministrament i la presa d’aigua.  
 
3. El tipus d'agricultura que es practicarà serà biològica. Està, doncs, completament 
prohibit l'ús de productes fitosanitaris i fertilitzants químics de síntesi. Qualsevol 
activitat impròpia de cultiu ecològic de les parcel·les requerirà d’un permís escrit de la 
propietat. 
 
4. Cada horticultor i horticultora s'encarregarà del seu hort, on realitzarà les tasques 
d'abonament, tractament de plagues (sempre amb productes esmentats en l’apartat 3), 
augment de la freqüència de reg, i qualsevol altra cura que siga necessària. 
 
5. No hi ha horari en Horts de Lloguer, però sí el compromís de les persones amb 
horts de tancar la tanca d'entrada a l'hort i la caseta d'eines sempre que siga l'últim a 
eixir. 
 
6. Els productes obtinguts no es poden vendre ; no obstant açò, sí es pot fer barata i 
donació. 
 
7. L'ús dels horts serà exclusivament per al cultiu agrícola d'hortalisses, flors, fruites i 
la producció de plantes ornamentals, i hortícoles. Queda expressament prohibida 
qualsevol altra activitat, incloses la venda de productes, l’emmagatzemament de 
qualsevol tipus o la construcció de qualsevol obra de fàbrica o desmuntable com a 
hivernacles i rafals. 
 
8. Està prohibida en els horts la criança de cap tipus d'animal, ni la plantació d'arbres 
que formen tanca o que priven del sol els horts veïns. 
 
9. La titularitat de la concessió la tindrà una sola persona. Tot i així, un hort pot estar 
cultivat per una unitat familiar i els membres formaran part del registre de persones 
autoritzades. 
 
10. L'abandonament de l'hort per més d'un mes serà motiu de cancel·lació de la 
concessió llevat que hi haja alguna causa justificada. 
 
11. Està prohibit l'ús de l'hort com a residència, ja siga permanent o no. 
 
12. L'accés als horts i a les zones comunes es limitarà a les persones de la unitat 
familiar autoritzades que estan incloses en la sol·licitud de reserva de cada hort. 
 
13. Queda prohibit fer foc en tota la finca, excepte en la zona destinada per a brases 
on també caldrà obtindre l’autorització prèvia. 
 
14. Es destinarà una sola zona de pícnic per a menjar, raó per la qual no es pot donar 
aquest ús a qualsevol altre lloc de la finca. 
 
15. Queda prohibit instal·lar un altre tipus de tanca o d’element de separació amb els 
horts veïns que no siga la proporcionada en origen per la direcció. 
 
16. En tot moment els usuaris i usuàries han de comportar-se de manera respectuosa, 
no solament amb el medi ambient sinó també amb el veïnat i el personal de la finca. Al 
mateix temps, cada responsable de família s'assegurarà que els seus descendents 



 
tinguen un comportament adequat, i en cas de deixar-los sols han de tindre 
coneixement en tot moment del que fan en l'hort. 
 
17. Cada agricultor o agricultora admet i consent que en algunes ocasions durant l’any 
s’accedisca amb maquinària agrícola per a la sembra, el tractament i la recol·lecta dels 
horts arrendats confrontants a Horts de Lloguer, cosa que incideix principalment en la 
custòdia en tot moment dels menors d'edat. 
 
18. Haurà de fer-se sempre un ús responsable de l'aigua, així com d'altres recursos 
naturals implicats en el procés productiu. 
 
19. Queda prohibit deixar gossos solts o qualsevol altre animal dins de la finca, per tal 
d'evitar molèsties al veïnat. 
 
20. Finalitzat el contracte per qualsevol causa, l'usuari/a perdrà els drets sobre els 
productes hortícoles no arreplegats o aprofitats, que quedaran per al benefici de la 
propietat de la finca, sense que açò puga exigir indemnització alguna i sense 
menyscapte de les responsabilitats que poden exigir-se pels danys i perjudicis 
causats. Al mateix temps deixarà el seu hort net, tal com se li va lliurar.  
 
21. La propietat posarà tots els mitjans que tinga al seu abast per a mantindre cert 
grau de seguretat en la finca però no es responsabilitza de robatoris ni de la pèrdua 
d'eines o cultius. 
 
22. Al galliner només entrarà personal d’Horts de Lloguer. En cas que algú vulga 
arreplegar ous o donar de menjar a les gallines, hi podrà, però acompanyat d'un 
responsable d’Horts de Lloguer. 
 
Obligacions quant al manteniment de les instal·lacions: 
 

1. L'incompliment de qualsevol de les normes podrà comportar la resolució automàtica 
de la concessió d’ús. 
 
2. Els i les usuàries d’Horts Socials hauran de mantindre’ls en perfectes condicions, 
així com les instal·lacions que facen servir. 
 
3. La zona d'horts comptarà amb uns serveis comunitaris, que estaran a càrrec del 
personal de la finca. Se n’ha de fer un ús correcte. 
 
4. Els i les usuàries estaran obligats a reparar o a reposar aquells béns que resultaren 
danyats o avariats per una mala utilització. 
 
Obligacions quant a tasques i cultius: 
 
1. Quant al reg i consum d'aigua: 
 

1.1. En tot moment de l'any s’haurà de fer un ús responsable de l'aigua.  
 
1.2. Queda terminantment prohibit el cultiu de qualsevol espècie agrícola (per 
exemple arròs) o ornamental (gespa) d'altes exigències hídriques. 

 
2. Durant els mesos de novembre, desembre, gener i febrer - i en altres èpoques de 
l'any en cas de força major- , podrà tallar-se l'aigua de reg per a procedir a la neteja i a 
les reparacions de la xarxa. 



 
 
3. Quant a la comanda conjunta de grans quantitats de productes fertilitzants 
(abonaments orgànics, per exemple) o d’altres productes autoritzats en la producció 
ecològica, queda prohibida la descàrrega d’aquests en qualsevol lloc no indicat per 
l'organització. 
 
4. L'incompliment de qualsevol de les anteriors normes per part del titular de la cessió, 
donarà lloc a la revocació de la  mateixa.  
 
Article 9é- Gestió de residus 
 
1. Per a desfer-se de vegetals, en cas que no es puga fer el compostatge, es destinarà 
una zona específica per a deixar-los. Sota cap concepte es cremaran o es llançaran 
als horts buits, a les zones comuns o a la resta de la finca.  
 
2. No s'han de deixar desaprofitaments orgànics o inorgànics fora dels llocs designats. 
 
 
CAPÍTOL III.- RESPONSABILITATS DERIVADES DE L'ÚS DELS HORTS  
 
Article 10é- Responsabilitat 
 
1. Cada usuari o usuària dels horts, serà individualment responsable respecte dels 
actes que realitze sobre la parcel·la objecte de cessió d'ús. L'acceptació de la cessió 
que habilite per a l'ús sobre els horts comportarà l'assumpció de la responsabilitat  
derivada de l'ocupació.  
 
2. El titular de la cessió exercirà l'ús sobre la corresponent parcel·la, al seu propi risc i 
ventura.  
 
3. L'Ajuntament podrà iniciar d'ofici el procediment que cunduïsca a determinar les 
possibles responsabilitats de les persones  adjudicatàries de les parcel·les, sobre la 
base dels actes que hagueren produït algun dany en les instal·lacions; o si escau, per 
actes de tercers, quan no s'haguera complit allò establit en aquest reglament o existira 
algun tipus de culpa o negligència greu de la persona adjudicatària. 
 
Article 11é- Perjudicis a tercers 
 
1. Les i  els usuaris seran igualment responsables dels possibles perjudicis a tercers 
que es causaren en l'exercici de les seues facultats d'ús i aprofitament sobre els horts 
socials.  
 
2. Així mateix, es respondran de les lesions o danys que ocasionen sobre els altres 
usuaris i les seues respectives parcel·les i instal·lacions.  
 
3. S'haurà d'actuar amb la deguda diligència, per tal d’evitar qualsevol tipus de dany, 
molèstia o lesió sobre les  altres persones usuàries dels horts. 
 
 
CAPÍTOL V.- RÈGIM DISCIPLINARI  
 
Article 12é- Regles generals 
 



 
1. Les i els usuaris dels horts socials estan obligats a complir tot el que s’establix en 
aquest reglament; i en el que no està previst en aquest, es tindrà en compte la 
normativa vigent en la matèria.  
 
2. Qualsevol conducta contrària als preceptes d’aquest reglament que es trobe 
tipificada com a infracció serà sancionada per l'Ajuntament.  
 
3. Les o  els usuaris que per dol, culpa, negligència o encara a títol de no observació 
causen danys en les instal·lacions o parcel·les demanials en les quals se situen els 
horts socials, o en contrariegen la destinació pròpia i les normes que els regulen, seran 
sancionats - si escau - per via administrativa amb una multa, l'import de la qual 
s'establirà entre el tant i el duple del perjudici ocasionat, sense perjudici de la reparació 
del dany i de la restitució del bé ocupat irregularment. 
 
4. La graduació i determinació de la quantia de les sancions atendrà als criteris 
següents:  
a) La quantia del dany causat.  
b) El benefici que haja obtingut l'infractor.  
c) L'existència o no d'intencionalitat.  
d) La reincidència per cometre en el termini d'un any d'una o més infraccions de la 
mateixa naturalesa, quan hagen estat declarades per resolucions fermes.  
 
5. Quan la quantia de la multa resulte inferior al benefici obtingut per l'infractor, la 
sanció serà augmentada fins a l'import que s'haja beneficiat, amb el límit màxim del 
tant al duple del perjudici ocasionat.  
 
6. Als efectes previstos en aquest reglament, tindran la consideració d'infracció, alguna 
de les següents conductes, portades a terme , bé per les persones  usuàries dels 
horts, bé per terceres persones alienes als mateixos: 
a) Ocupar béns sense títol habilitant.  
b) Utilitzar els béns dels horts socials o de les instal·lacions contrariant la seua 
destinació normal o les normes que ho regulen.  
c) Causar danys materials als béns dels horts socials o de les instal·lacions.  
 
7. La responsabilitat de les persones  usuàries podrà ser principal o directa,en cas que 
siguen elles les autores de la conducta infractora; o bé subsidiària, en cas que l'autor 
dels fets siga una persona aliena a les instal·lacions que cometa una infracció amb la 
benevolència de l'usuari/usuària o per negligència d'aquest/aquesta, en permetre 
l'entrada a terceres persones que ho tenen prohibit. 
 
Article 13é- Infraccions 
 
1.- Es considerarà una conducta infractora tot aquell acte portat a terme tant pels 
usuaris/usuàries dels horts, com per una persona aliena, que contravinga el que està 
disposat en aquest reglament o en qualsevol altra normativa que resulte d'aplicació.  
2. Les infraccions es qualificaran de lleus, greus o molt greus atenent el grau 
d'intensitat o culpabilitat en la conducta infractora, o al dany causat en les 
instal·lacions.  
3. En concret, i sense perjudici del que s’ha dit anteriorment, es consideraran 
infraccions lleus les següents conductes:  
 

a) No destinar els horts al conreu i a la plantació d’aquelles espècies de vegetals 
pròpiament hortícoles que queden concretades en aquest reglament. 

b) La tinença d’animals als horts. 



 
c) La presència de vehicles de tracció mecànica als horts que no estiguen 

destinats exclusivament al conreu i a la llaurada. 
d) Qualsevol altra infracció al reglament que no estiga qualificada de greu o molt 

greu. 
 
4. Tindran la consideració d’infracció greu les següents conductes: 
 

a) Incompliment del manteniment de les instal·lacions que s’han cedit per a ser 
usades, quan s’hi hagen produït perjudicis. 

b) La realització d’obres o modificacions en la parcel·la que no estiguen 
autoritzades prèviament per l’Ajuntament i que hi provoquen un perjudici greu. 

c) Causar molèsties als altres usuaris/usuàries que no tenen l’obligació de 
suportar-les, sempre que els provoque un perjudici greu. 

d) Cedir l’ús de l’hort a terceres persones que no han estat autoritzades per 
l’Ajuntament. 

e) Conrear espècies vegetals o plantes que provoquen un deteriorament de la 
terra, del sòl o del subsòl. 

f) Instal·lar barbacoes, rafals o qualsevol altre element no permés en els horts. 
g) La crema de deixalles de cultiu, així com generar qualsevol tipus de foc dins del 

recinte dels horts socials. 
h) Acumular dos o més faltes lleus en el període d’un any. 

 
5. Tindràn la consideració d’infracció molt greu les següents conductes: 
 

a) Les lesions comeses a la resta d’usuaris/usuàries per qualsevol dels usuaris/ 
usuàries o per una tercera persona que l’acompanye. 

b) Contaminar greument el sòl. 
c) Impedir que es desenvolupe de manera normal l’aprofitament i l’ús dels horts per 
la resta d’usuaris/ usuàries. 
d) Impedir o obstruir el funcionament normal dels horts. 
e) Causar un deteriorament greu i rellevant en les instal·lacions que es cedisquen 
i/o a la parcel·la en conjunt. 
f) Produir plantes exòtiques o psicotròpiques el cultiu de les quals està prohibit. 
g) Comercialitzar els productes obtinguts del conreu dels horts socials. 
h) Falsificar les dades relatives a l’entitat, l’edat o qualsevol altra dada rellevant per 
a l’adjudicació de l’ús dels horts; o la suplantació de la identitat. 
i) Acumular dos o més faltes greus en el període d’un any. 
 

 
6. El fet de cometre una infracció greu o molt greu per part del titular de la cessió 
donarà lloc a la revocació d’aquesta sense perjudici de la sanció que s’impose, d’acord 
amb allò disposat en l’article següent. Aquesta revocació no donarà lloc a abonar cap 
indemnització a l’usuari.  
 
Article 14é- Sancions 
 
1. Per a la imposició i determinació de la quantitat de les corresponents sancions 
s’atendrà als criteris de graduació establerts. 
  
2. Les infraccions lleus, se sancionaran amb una multa de 60  a 900 euros. 
 
3. Les infraccions greus, se sancionaran amb una multa de 900,01 a 1.500 euros. 
 
4. Les infraccions molt greus, se sancionaran amb una multa de 1.500,01 a 3.000 
euros. 



 
 
5. En el supòsit que s’hagueren causat danys a les instal·lacions dels horts socials, 
l’usuari que ha estat responsable de la infracció estarà obligat a reposar les coses en 
l’estat original i així reparar el dany ocasionat. 
  
6. La revocació de la cessió, tal i com es preveu en l’apartat sisé de l’article anterior, 
no tindrà caràcter de sanció.  
 
Disposició final 
 
El Reglament d’ús dels Horts Socials de Picanya entrarà en vigor en el moment en què 
estiga publicat en el Butlletí Oficial de la Província i una vegada haja transcorregut el 
termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
 
 
 



 
ANNEX I 
 
 
SOL·LICITUD D’HORT SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA 

 
DADES DE LA O EL SOL·LICITANT 
DNI:                          Nom:                                Cognoms:  
Data de naixement:  
Adreça: carrer i número:                                                               Municipi:  
Contacte: tel mòbil:                     tel fix:                         correu-e: 
Treballador en actiu:             aturat:                    jubilat o pensionista: 
Autoritze  l’Ajuntament de Picanya a obtenir la següent documentació: 
Certificat d’empadronament:                            Certificat de Convivència: 
Declaració de la renda del darrer exercici:  
Signatura de les persones que autoritzen: 
 
 
 
DADES DE LES PERSONES DE LA UNITAT FAMILIAR QUE HI CONVIUEN 
DNI NOM COGNOMS PARENTESC 

    

    

    

    

    

    

 
La o el sol·licitant 
 
 
Picanya,          de                   de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contra el present acord els interessats podran interposar recurs contenciós-
administratiu davant la Sala  Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia 
següent al de la seua publicació de dit acord y del text íntegre de l’ Ordenança, en el 
Butlletí Oficial de la Província de València. 
 
El reglament entrarà en vigor conforme a lo disposat en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, 
de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local." 
 
Picanya a 10 de març de 2014. L´Alcalde en funcions. Jose Maria Chamorro i Novillo. 


