Intern

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Nom de l’avantprojecte a aprovar
“Reglament sobre l’ús dels horts socials i ecològics de Torredembarra”.

Detalleu
1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:
L'objectiu de la modificació del Reglament sobre l’ús dels horts ecològics és què aquests puguin ser utilitzats, també, per
part de les entitats de caire social, pedagògic o ambiental sense finalitat de lucre inscrites en el registre d'entitats,i
associacions ciutadanes (RMEAC), prioritàriament aquelles que treballen amb persones econòmicament desfavorides.
A més, s’aprofita aquesta modificació per regular alguns aspectes que amb el decurs dels anys i l’experiència de gestió
acumulada es creu convenient actualitzar.

2. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació:
La necessitat d'aquesta modificació radica en la demanda social, que ha crescut amb la problemàtica econòmica
apareguda amb la pandèmia COVID-19, de poder disposar d'un hort per autoabastiment i aprofitar la possibilitat
d'aprenentatge agrícola per part de persones aturades o amb ingresos econòmics baixos. Aquesta modificació permet,
alhora, una millora substancial del reglament tant en aquests aspectes de caire social, que fins ara no estaven
contemplats, com en l'actualització i regulació d'alguns aspectes del mateix adaptats a la nova realitat social.

3. Objectius de la norma:
El principal objectiu és regular l'atorgament de les llicències d'ús privatiu dels horts ecològics de Cal Dània ampliant-les a
les entitats socials que treballen amb col·lectius de persones desfavorides econòmicament.
Es mantenen les condicions d'atorgament a persones jubilades i pensionistes, però algunes d'elles es modifiquen per
adaptar-les a l'experiència de gestió dels horts en aquests darrers 15 anys.
Es renoven aquells aspectes de gestió que s'han demostrat poc clars durant de la seva aplicació i s'inclouen aquells
necessaris per adaptarse als canvis normatius succeïts en els darrers anys de funcionament.

4. Termini de formulació de propostes: (Aconsellable 1 mes)
Del/de l’
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/ 10

/ 2020

5. Correu electrònic on rebre les propostes:
sostenibilitat@torredembarra.cat

fins el/l’
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/ 2020

