DECRET PER LA REOBERTURA
DELS HORTS URBANS DE CALVIÀ

Vist l'informe del Cap de Servei de Medi Ambient i Transició Ecològica amb la justificació i a les
condicions establertes per la reobertura dels horts urbans del municipi de Calvià a partir del 4 de maig de
2020 , i
Que en data 14 de març de 2020, es va aprovar el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, amb importants mesures
restrictives de la mobilitat i l’activitat econòmica, i
Que en data 28 d’abril de 2020, s’estableixen les bases per a una desescalada gradual per fases de les
mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i el contacte social. A l’annex II del “Pla per a la
Transició Cap a una Nova Normalitat” del Ministerio de Sanidad, es fa una previsió orientativa per
l’aixecament de les limitacions establides a l’estat d’alarma, dividida en quatre fases, i
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Que a la fase 0 (la primera fase), que comença el 4 de maig de 2020, s'aixequen les condicions que
limitaven l’atenció d’horts familiars, d’autoconsum i municipals, sempre que aquests estiguin en el mateix
terme municipal que el del domicili, i s’adoptin les pertinents precaucions higièniques i de distanciament
social.
D’acord amb la normativa vigent i amb aquests antecedents, és necessari regular l'accés als horts
urbans, establir les condicions higièniques i socials, i disposar d’un sistema de vigilància i control del
compliment de les mesures i condicions establertes que regiran la reobertura dels dos horts urbans del
municipi de Calvià (Son Bugadelles i Son Ferrer), a partir del dilluns 4 de maig de 2020.

Aquesta BATLIA-DELEGADA emet el següent DECRET:
Procedir a la reobertura dels horts urbans d’aquest Terme Municipal de Calviá (Son Bugadelles y Son
Ferrer), a partir del 4 de maig de 2020, amb les següents condicions:
A)ACCÉS ALS HORTS URBANS DE SON BUGADELLES I SON FERRER
Per tal de garantir les distàncies de seguretat i l’aforament màxim, en especial entre horts veïnats,
s’estableixen els següents torns:
1.- Els arrendataris de parcel·les amb número parell (horts 2,4,6…) podran accedir als horts urbans els
dimarts, dijous i dissabtes.
2.- Els arrendataris de parcel·les imparelles (horts 1,3,5…) podran accedir a l’hort els dilluns,
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dimecres i divendres.
B)

CONDICIONS HIGIÈNIQUES I SOCIALS

1. S’estableix el següent horari d’accés als horts urbans: de 9:00 a 19:00 hores, de dilluns a dissabte.
2. Acudir una sola persona per parcel·la, i durant el temps imprescindible per al manteniment mínim de
l’hort.
3. Mantenir sempre una distància de seguretat amb altres persones d’almenys 2 metres.
4. Recomanació de dur i utilitzar a l’hort els mitjans d’higiene i equips de protecció individual
necessaris: guants, mascareta i hidrogels (o bé aigua i sabó).
5. No es poden compartir eines de mà.
6. Recomanació de dur a terme una desinfecció de les mans assíduament (i en especial després de tocar
pany i barrera) i no dur-se les mans a la cara.
7. Es durà a terme una desinfecció i neteja més intensiva i periòdica dels WC situats a cada hort.
C)
SISTEMA DE VIGILÀNCIA I CONTROL DEL COMPLIMENT DE LES MESURES I
CONDICIONS ESTABLERTES.
De dilluns a dissabte, i de moment pel mes de maig, les funcions de seguiment, vigilància, obertura i
cloenda dels horts la durà a terme el personal del Servei de Medi Ambient amb la corresponent rotació
d’horaris i torns, acordada prèviament amb els treballadors, sense que impliqui la implementació d’hores
extres ni la reducció de les altres funcions encomanades.
PREVISIÓ PER A POSTERIORS FASES
Se seguiran els protocols establerts per les autoritats competents en l'evolució de les diferents fases
establertes pel Ministeri de Sanitat (0, I, II i III) i acordades per l'illa de Mallorca, així com les mesures que
s'acordin per anar passant d'una fase a la posterior en la desescalada, en funció dels indicadors oficials de
l'evolució de la pandèmia i dels instruments oficials que es determinin.

Calvià, 30 abril de 2020
Fdo.: Rafel Sedano Porcel
Tinent de Batle de Medi Ambient i Transició Ecològica
(Per delegació de Batlia de 17 de juny de 2019)
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