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Ajuntament de Godella
Edicte de l’Ajuntament de Godella sobre l’aprovació 
definitiva de la modificació del Reglament de Funciona-
ment dels Horts Municipals La Coscollosa.

EDICTE
No havent-se forulat cap al·legació a l’esmentat acord en el termini 
d’informació pública, es considera definitivament aprovat, procedint-
se a la publicació de les normes del dit Reglament:

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DELS HORTS MUNICI-
PALS LA COSCOLLOSA 
ÍNDEX
1. OBJECTE, ÀMBIT D’APLICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 
BÀSIQUES
2. CRITERIS DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ
3. DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROGUES
4. RESOLUCIÓ
5. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE GODELLA
6. NORMES D’ÚS I FUNCIONAMENT:
 PROHIBICIONS
 NORMES D’ÚS REFERENTS A LES PARCEL·LES I ALS 
CULTIUS
 HORARI 
7. ASSOCIACIÓ D’USUARIS DELS HORTS D’OCI
1.- OBJECTE, ÀMBIT D’APLICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 
BÀSIQUES
L’objecte d’este Reglament és establir les normes que regiran els 
processos d’adjudicació i ús temporal de les parcel·les dels Horts 
Municipals La Coscollosa síties a les parcel·les 16, 19, 70, 71, 103 
i 104 del polígon número 9 de l’horta de Godella, així com aquelles 
altres que es pogueren afegir en un futur.
Els objectius prioritaris d’estes cessions temporals són:
• La promoció i difusió de l’agricultura com a ferramenta de coneixe-
ment i respecte del medi local i global.
• La posada en valor del saber de l’agricultura tradicional i l’agricultura 
ecològica.
• La promoció dels valors i pràctiques que afavorisquen el contacte, 
l’intercanvi i la convivència intergeneracional i el coneixement i 
respecte a les diferències.
• Acostar al veïnat de Godella la possibilitat de cultivar els seus 
propis aliments i mantenir l’ús agrícola tradicional dels terrenys de 
l’horta de Godella.
L’ús temporal està destinat a l’oci i esbarjo dels ciutadans i ciutada-
nes de Godella fent ús d’elles com a parcel·les de cultiu tot seguint 
els preceptes mínims de l’agricultura ecològica (basats en la norma-
tiva de referència: Reglament (CE) número 834/2007 del Consell de 
28 de juny de 2007 sobre producció i etiquetatge dels productes 
ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) número 2092/91, 
o la que la substituïsca).
La dimensió mitjana de les parcel·les serà d’aproximadament de 50 
m2 cadascuna. La superfície podrà variar a criteri de l’Ajuntament 
per adaptar-les a la diversitat de les persones usuàries.
Les parcel·les estaran dotades d’una entrada d’aigua comuna per a 
reg i serà responsabilitat de les persones usuàries la connexió a 
l’entrada principal.
2.- CRITERIS DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ
Podran presentar candidatura per a l’adjudicació d’una parcel·la les 
persones, grups de persones, associacions o entitats que demostren 
la seua vinculació amb el municipi i manifesten la voluntat d’utilitzar 
les parcel·les segons la normativa que ací es concreta.
L’adjudicació i distribució de les parcel·les es farà per sorteig públic 
entre les sol·licituds que resulten admeses; s’adjudicarà una única 
parcel·la a cada sol·licitud per al seu cultiu.
Per a ser admesa qualsevol candidatura al procés selectiu dels horts 
serà necessari acreditar que es compleixen els requisits següents:
- Estar empadronat en el municipi de Godella des de, com a mínim, 
un any abans de realitzar la sol·licitud, en el cas de les persones fí-
siques.

- Per a grups, associacions o entitats caldrà estar inscrit en el registre 
municipal d’associacions i/o justificar una vinculació directa amb el 
municipi de Godella, ser una iniciativa sense ànim de lucre o amb 
un projecte prioritari d’integració de sectors amb risc d’exclusió 
social o amb uns objectius estatutaris de difusió i promoció de 
l’agricultura ecològica.
- Cada persona, unitat familiar (domicili) o associació/entitat només 
podrà presentar una única candidatura. En cas que se’n presentaren 
més d’una només comptarà aquella que haja obtingut el resultat més 
desfavorable al sorteig.
Es reservaran, a criteri de l’Ajuntament, parcel·les per a associacions/
entitats.
En el cas que hi haguera més sol·licitants admesos que parcel·les 
disponibles, es formarà una borsa d’aspirants en l’odre que resultara 
del sorteig. Les sol·licituds que es presentaren després dels terminis 
marcats per a cada sorteig passaran a conformar una segona borsa 
per ordre de registre d’entrada.
Una vegada adjudicada la parcel·la, un dels usuaris, representant de 
la seua candidatura i adjudicatari final, emplenarà i firmarà el docu-
ment (on hi figuraran amb nom, cognoms la resta de membres asso-
ciats a la candidatura) on es plasme l’acceptació de les normes i 
compromisos recollits en este Reglament.
Per tal de fer realment efectiva l’adjudicació d’una parcel·la a la 
persona o entitat sol·licitant l’Ajuntament podrà sol·licitar tota la 
documentació que es considere necessària. No presentar l’esmentada 
documentació suposarà la pèrdua del dret d’accés a la cessió.
Les persones o entitats que resulten adjudicatàries d’una parcel·la 
hauran de comunicar a l’Ajuntament, de manera immediata i per 
escrit, qualsevol canvi en les circumstàncies comunicades en la 
sol·licitud presentada i de manera especial en la informació sobre el 
domicili a efectes de notificació.
3.- DURADA DEL DRET D’ÚS I PRÒRROGUES
L’ús de les parcel·les s’adjudicarà per un termini de 2 anys naturals. 
Transcorregut este temps, des de la data d’adjudicació primera, fina-
litzaran totes les adjudicacions incloses aquelles que s’hagueren 
produït amb posterioritat per incorporació a una parcel·la que hague-
ra quedat vacant.
Finalitzant este termini s’efectuarà un nou sorteig per a uns altres 2 
anys naturals i així successivament.
L’ajuntament de Godella podrà valorar la pròrroga d’este termini 
(tant a nivell particular com en conjunt), prèvia sol·licitud formal de 
les persones interessades, tenint com a criteri l’acompliment escru-
polós del reglament així com la implicació en el projecte i la parti-
cipació activa i positiva en l’”Associació Horts Municipals La 
Coscollosa”.
A la finalització del termini o finalitzat l’ús per qualsevol de les 
causes establides, l’usuari deixarà la parcel·la i la resta de les 
instal·lacions a què li dóna dret d’ús, a disposició de l’Ajuntament 
en perfecte estat d’ús i explotació, sense dret a cap indemnització 
sobre els cultius que en aqueix moment ocupen el terreny ni sobre 
cap altre concepte relacionat amb els horts.
4.- RESOLUCIÓ
A més de per les causes legalment previstes, l’Ajuntament podrà 
suspendre l’ús de la parcel·la, sense previ avís, per incompliment de 
qualsevol de les normes recollides en este Reglament i de manera 
especial per l’abandó del cultiu de la parcel·la sense causa justifica-
da o per no fer efectiu el pagament, dins el termini previst, de les 
taxes que l’Ajuntament acorde .
5.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE GODELLA
L’ajuntament de Godella es compromet a deixar els horts a disposi-
ció dels adjudicataris en condicions suficients per al seu cultiu amb 
dret d’aigua col·lectiu sotmés a les condicions de funcionament de 
la Reial Séquia de Montcada.
L’Ajuntament es compromet a la instal·lació en les proximitats 
d’aparcaments per a bicicletes.
També es compromet a la promoció de cursos i jornades tècniques 
sobre horticultura ecològica.
Les obres necessàries per a la millora i rehabilitació de les instal·lacions 
seran a càrrec de l’Ajuntament.
6.-NORMES D’ÚS I FUNCIONAMENT
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Els adjudicataris constituiran en el moment de la posada en funcio-
nament dels horts l’”Associació Horts Municipals La Coscollosa” a 
fi d’atendre les necessitats dels usuaris; per tal d’assistir les obliga-
cions derivades de l’ús de serveis comuns i com a eina d’interlocució 
amb l’ajuntament de Godella.
L’associació haurà d’estar legalment constituïda.
La pertinença a esta associació és estrictament obligatòria. La pèrdua 
de la condició d’associat/ada comportarà la pèrdua del dret d’ús de 
la parcel·la.
L’Ajuntament podrà inspeccionar en tot moment les instal·lacions a 
fi de verificar el compliment de les normes que s’estableixen en este 
Reglament. L’incompliment de qualsevol de les normes ací contin-
gudes podrà dur aparellada la pèrdua de dret d’ús de la parcel·la.
1.1- OBLIGACIONS I PROHIBICIONS
1) Les persones i entitats que resulten adjudicatàries d’una parcel·la 
hauran de fer efectiu el pagament del preu públic anual que 
l’Ajuntament determine. El pagament es farà efectiu, de manera 
obligatòria, durant el període que l’Ajuntament publique.
2) No es podrà usar barbacoes o realitzar focs de qualsevol tipus 
(excepte els usos agrícoles del foc dins l’estricte compliment del que 
dispose el Pla Local de Cremes).
3) La utilització d’equips musicals que a causa del seu volum puguen 
perjudicar altres usuaris o alterar la tranquil·litat de l’entorn està 
prohibida excepte autorització municipal expressa sempre puntual i 
excepcional.
4) No està permesa la introducció de vehicles a motor de qualsevol 
tipus, dins la zona d’horta excepte durant el temps estricte per a la 
realització de feines de càrrega i descàrrega. Estan exceptuats els 
aparells de treball agrícola (motocultors o similars) els quals roman-
dran al camp exclusivament el temps necessari per a la realització 
de les feines agrícoles i no pernoctaran mai a la parcel·la o zones 
comunes.
5) No es permet la utilització de productes de neteja o qualsevol 
altre producte químic susceptible de produir contaminació en el te-
rreny o la séquia.
6) No és permet construcció d’edificacions en les parcel·les, 
col·locació d’ombrejos, estenedors o qualsevol altre element que 
altere l’aspecte de l’entorn.
7) Està prohibit l’ús de fertilitzants, herbicides o fitosanitaris de 
síntesi no autoritzats per la normativa de referència de producció de 
l’agricultura ecològica.
8) No es podrà introduir als horts animals solts o que causen pro-
blemes a la resta d’hortolans/es.
9) Està expressament prohibida la subrogació de l’ús de la parcel·la 
a persones o entitats diferents de les que foren originalment adjudi-
catàries.
6.2- NORMES D’ÚS REFERENTS A LES PARCEL·LES I ALS 
CULTIUS
Les parcel·les estan destinades a cultius hortícoles o florals i 
s’estableix en 1.5 m l’alçada màxima permesa dels cultius com a 
norma general. Queda prohibida la plantació d’arbusts o arbres 
sense l’aprovació expressa de l’ajuntament de Godella.
No es podrà modificar el traçat original de les parcel·les, ni unir-les 
a parcel·les limítrofs.

No es permet el tancament de les parcel·les amb elements inerts: fils, 
pedres, rajoles, blocs o elements constructius del tipus que siguen.
Cada usuari té l’obligació de mantenir la parcel·la en bon estat i 
tornar-la en finalitzar el contracte amb un aspecte d’odre i neteja.
Els productes obtinguts dels horts no podran ser venuts en el mercat, 
ja que s’entén que estan destinats al consum, familiar o col·lectiu, 
no comercial.
No es permetrà la instal·lació a les parcel·les adjudicades, sense 
prèvia autorització expressa per part de l’Ajuntament, d’encoixinats 
plàstics, o cap altre material no vegetal, situats directament sobre el 
sòl destinats a minimitzar la competència de les males herbes. Tam-
bé està prohibida la col·locació de mantes tèrmiques sintètiques amb 
la finalitat que contribuïsquen a l’acceleració dels cultius.
La implantació de túnels plàstics o altres estructures o elements de 
sistemes de cultiu forçat requeriran el consentiment previ de 
l’Ajuntament.
El fem es depositarà, correctament classificat, en un punt net pròxim 
creat amb esta finalitat. Les parcel·les estaran les lliures de brutícia 
principalment de materials no vegetals. No es permetrà l’ús de ma-
rraixes o altres dipòsits d’emmagatzemament d’aigua i sols es podrà 
tenir un cabàs o poal a l’interior de la parcel·la.
No es permesa la presència de plantes adventícies que puguen per-
judicar les parcel·les limítrofs.
Les parcel·les hauran d’estar cultivades de manera permanent dins 
el període agrícola. El no cultiu d’una superfície major del 50% o 
no participar en les tasques de manteniment i neteja de les zones 
comunes durà aparellada la pèrdua del dret d’ús de la parcel·la.
L’accés a les parcel·les estarà restringit, de manera general, a aquelles 
persones que estiguen incloses en el la sol·licitud d’adjudicació.
Totes aquelles activitats que vulguen realitzar-se a les parcel·les o 
zones comunes i no estiguen recollides en esta normativa hauran de 
comptar amb la preceptiva autorització municipal.
En tot moment els adjudicataris hauran de comportar-se de manera 
respectuosa, no només amb el medi ambient sinó també amb el 
veïnat de les parcel·les i els representants de l’ajuntament de Gode-
lla.
Els usos i instal·lacions que l’Associació Horts Municipals La Cos-
collosa decidisca establir a les zones comunes hauran de comptar 
amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament.
S’evitarà com a criteri general el cultiu d’espècies al·lòctones amb 
grans requeriments hídrics.
No podran establir-se bardisses entre parcel·les, encara que sí entre 
la parcel·la global i els camps limítrofs. Per a l’establiment i mante-
niment de les bardisses externes, les quals conformaran una infraes-
tructura comuna, l’Associació Horts Municipals La Coscollosa 
presentarà proposta tècnica consensuada la qual haurà de ser prèvia-
ment autoritzada per l’Ajuntament.
Serà obligació dels usuaris/es el tancament i l’obertura de les 
instal·lacions, la neteja dels viaris i de les instal·lacions comunes, les 
quals hauran d’estar netes i lliures d’obstacles i permetre el pas en 
tot moment.
L’ús de productes autoritzats per al cultiu d’hortalisses i/o plantes de 
flor seran els recollits al Reglament (CE) número 889/2008 de la 
Comissió, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea el 
18.9.2008. Caldrà d’actualitzar i estar al dia de les posteriors modi-
ficacions. següents:
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adobs i condicionadors del sol 

deNoMINacIó oBseRVacIoNs
Fem de granja, gallinassa deshidratada, 
mantell d'excrements sòlids 

Evitar els que procedisquen de ramaderies 
intensives 

Torba 
Mantell procedent de cultius de bolets 
Humus de llombriu 
Guano 
Barreges de matèries vegetals compostades o 
fermentades 
Subproductes d'origen animal com a farina de 
sang, pols d'ossos, farina de peix, farina de 
carn, etc 
Algues i productes d'algues 
Barreja d'escorces, serradures i encenalls de 
fusta 

Fusta no tractada químicament després de la 
tala 

Cendres de fusta Fusta no tractada químicament després de la 
tala 

Fosfat natural moll 
Sal potàsica en brut o kainita 
Sulfat de potassi que pot contenir sal de 
magnesi 
Vinassa i extractes de vinassa 
Carbonat de calci (*creta, *marga, roca 
calcària mòlta, arena calcària, *creta fosfatada)

Únicament d'origen natural 

Magnesi i carbonat de calci Únicament d'origen natural 
Sulfat de magnesi (kieserita) Únicament d'origen natural 
Sulfat de calci (guix) Únicament d'origen natural 
Sofre elemental  
Oligoelements  
Pols de roca i argila  
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Productes fitosanitaris i plaguicides 
 

deNoMINacIó oBseRVacIoNs
OCB. Organismes de Control Biològic 
(insectes, nematodes, bacteris, fongs, etc)
 
Preparats naturals d'extractes vegetals (all, 
agrella, rave, hisop, camamilla, *equiseto, 
mostassa, etc) 
Feromones Atraient, solament en paranys 
Fosfat diamònic Atraient, solament en paranys 
Silicats de sodi i potassi Fungicida 
Hidròxid de calci Fungicida 
Bicarbonat de potassi Fungicida 
Coure en forma d'hidròxid de coure, oxiclorur 
de coure, sulfat de coure tribàsic, òxid cuprós 
o octanoat de coure. 

Fungicida 

Lectina Fungicida 
Sofre Fungicida, acaricida, repel·lent. 
Espinosad Insecticida 
Sal de potassi rica en àcids grassos (sabó 
suau) 

Insecticida 

Piretrines Insecticida 
Gelatina Insecticida 
Oli de parafina Insecticida, acaricida 
Olis vegetals (oli de menta, oli de pi, oli 
d'alcaravea, etc) 

Insecticida, acaricida, fungicida 

Fosfat fèrric Molusquicida 
Arena de quars Repel·lent 
 
 6.3- hoRaRI
En cas de necessitat d’establir un horari d’utilització de les parcel·les serà l’Associació Horts 
Municipals La Coscollosa qui ho determine, i tot cas es realitzarà en funció del major 
aprofitament de les hores de llum solar. 
 
7.- “ASSOCIACIÓ HORTS MUNICIPALS LA COSCOLLOSA” de godeLLa.
L’associació estarà constituïda, com a mínim, per totes i cadascuna de les persones 
adjudicatàries dels horts municipals “La Coscollosa” i la seua missió és la de vetlar pel bon 
funcionament de tot allò que estiga relacionat amb la utilització de les parcel·les i dels espais 
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El senyor/ Senyora…………………………………………………………………………… 
Natural de.…………………………………….., província de …………………………... 
Amb data naixement………../…………../…………... 
DNI. núm.………………………………………………………………………………... 
Domicili actual………………………………………………………………………….. 
Telèfon de contacte……………………………………………………………………... 
 
 
Manifesta conèixer el reglament d’ús i les 
normes a les quals es compromet per la firma 
d’este document i que es compromet a 
respectar-les en la seua totalitat. 
Em responsabilitze de la parcel·la núm.…… 
dels “Horts Municipals de la Coscollosa” de 
Godella, per a cultivar-la durant 2 anys, i em 
compromet al compliment de les normes 
contingudes en este document. 
Em compromet a formar part de l’Associació  
Horts Municipals La Coscollosa que es cree 
per tal de coordinar els treballs comuns i servir 
de vehicle de comunicació amb l’ajuntament 
de Godella. 
Que el grup de persones de persones que 
col·laboraran en este projecte, a més de la 
persona que firma, són: 
 

Manifiesta conocer el reglamento de uso y las 
normas a las que se compromete por la firma 
de este documento y que se compromete a 
respetarlas en su totalidad. 
Me responsabilizo de la parcela núm.……. de 
los “Horts Municipals de la Coscollosa” de 
Godella, para cultivarla durante 2 años, y me 
comprometo al cumplimiento de las normas 
contenidas en este documento. 
Me comprometo a formar parte de la 
Associació Horts Municipals La Coscollosa
que se cree para coordinar los trabajos 
comunes y servir de vehículo de 
comunicación con el ayuntamiento de 
Godella.
Que el grupo de personas de personas que 
colaborarán en este proyecto, además de la 
persona que firma, son: 

Cognoms i Nom Data de 
Naixement 

DNI Telèfon de contacte 

    

    

    

    

 
I perquè així conste, firme el present compromís a Godella el         de                          de 201    
 

Nom:..................................................................................... 
 
 
 
 

                                                                  (Firma)

6.3- HORARI
En cas de necessitat d’establir un horari d’utilització de les parcel·les 
serà l’Associació Horts Municipals La Coscollosa qui ho determine, 
i tot cas es realitzarà en funció del major aprofitament de les hores 
de llum solar.
7.- “ASSOCIACIÓ HORTS MUNICIPALS LA COSCOLLOSA” 
DE GODELLA.
L’associació estarà constituïda, com a mínim, per totes i cadascuna 
de les persones adjudicatàries dels horts municipals “La Coscollosa” 

i la seua missió és la de vetlar pel bon funcionament de tot allò que 
estiga relacionat amb la utilització de les parcel·les i dels espais 
comuns així com la de comunicar les necessitats col·lectives i la 
interlocució en general amb l’Ajuntament.
Tots els acords adoptats per l’associació es traslladaran a l’Ajuntament 
mitjançant les actes de les assemblees ordinàries i extraordinàries.
Un dels objectius estatutaris de l’associació serà vetlar pel compli-
ment de les normes expressades en este document i assumides per 
cadascun dels usuaris a l’hora d’acceptar la cessió.
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