
Àrea de Ciutadania 

Departament de Salut Pública 

INSTRUCCIONS D'ÚS DELS HORTS EN RELACIÓ A LA COVID-19

En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19, el Centre 

de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) en data 6 d’ abril de 2020, especifica 

que  s’autoritza a les persones que tenen horts a la collita dels productes sempre 
que siguin per a la subsistència i per tenir cura dels animals, si n'hi ha.

Només està permesa la recol·lecta dels productes que es poden fer malbé, i no 
està permès el conreu d’altres.

La tramesa es farà respectant les mesures de seguretat establertes per les autoritats 

sanitàries i són: 

Els horts urbans de Montornès restaran oberts de 10 a 14 hores aquest dijous dia 9 

d’abril de 2020, i dimarts i dijous de la propera setmana en el mateix horari. 

 L’entrada estarà permesa, mantenint en tot moment la distància de seguretat

de 2 metres i de màxim 5 persones a l’interior del recinte, 1 per cada hort, i

un temps màxim d'1 hora a l'interior.

 Queda totalment prohibit l’ús de les dependències comunes (taules,

barbacoes...).

 Si s’utilitza l’aixeta o algun utensili comú a tots els hortolans, aquest s’ha de

netejar previament al seu ús i un cop utilitzat, amb aigua i sabó, i un

desinfectant tipus lleixiu o bé qualsevol desinfectant amb base alcohòlica.

 Es poden utilitzar guants o mascaretes, però si s’utilitzen, s’ ha de tenir present

que són un focus de contaminació, ja que amb el seu ús, es concentren

secrecions respiratòries i brutícia. Cal tenir precaució en el moment de la
retirada per evitar contaminar-se.

 Cal mantenir sempre la distància de seguretat de 2 metres.

 Si algú té tos o esternuts, s'ha de protegir amb la cara interna del colze i

utilitzar mocadors d'un sol ús.

 Es recorda que la neteja de mans i les mesures de distanciament social ens

protegeixen a tots.

 L’Ajuntament facilitarà l’obertura i el tancament del recinte, i vetllarà per què
es compleixen les mesures dictaminades.

L’incompliment o la resistència a les ordres donades poden ser sancionats.

Montornès del Vallès, 7 d’ abril de 2020 




