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Per acord adoptat per la junta de govern local de l’Ajuntament de Martorell, en sessió tinguda el dia 
26 de novembre de 2018, es va aprovar l’expedient per a l’adjudicació dels drets d’ús de 62 horts 
urbans situats a la finca registral núm. 2162 al terme municipal de Martorell. En el mateix acord 
també es va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació. Els trets més destacables d’aquest 
procediment són: 
 
1. Durada: La durada del dret d’ús dels horts és de cinc anys improrrogables a comptar des del dia 
fixat per al lliurament de les claus. 
 
2. Requisits dels sol·licitants: 
a) Ser persones físiques.  
b) Ser majors d’edat.  
c) Estar empadronats a Martorell almenys tres anys abans de la data de finalització del termini de 
presentació de les sol·licituds per prendre part en l’adjudicació dels horts.  
d) No disposar de cap altre hort o terreny de conreu al terme municipal de Martorell a títol de 
propietari, ni d’arrendatari o en base a qualsevol altre títol que faculti per al seu ús i gaudi.  
e) No tenir deutes en període executiu amb l’Ajuntament de Martorell, ni amb el Patronat municipal de 
serveis d’atenció a les persones de Martorell.  
f) Només es permet la sol·licitud d’un hort per unitat familiar i domicili.  
 
3. Sol·licituds i documentació a presentar: 
Les sol·licituds s’han de fer mitjançant el següent model: 
 
MODEL DE SOL·LICITUD 
En/Na....................................................................................................amb DNI/NIE/passaport 
núm......................................, i domicili a ...........................................................................de Martorell, 
en nom propi, (o en representació de..............................................................., amb DNI/NIE/passaport 
núm........................, i domicili a ........................................................de Martorell), assabentat/da de les 
condicions exigides per optar al dret d’ús dels horts urbans de Martorell, sol·licito prendre part en el 
procediment convocat per a la seva adjudicació. * 
Declaro sota la meva responsabilitat que no disposo de cap altre hort o terreny de conreu al terme 
municipal de Martorell a títol de propietari, ni d’arrendatari o en base a qualsevol altre títol que faculti 
per al seu ús i gaudi.  
Així mateix, em comprometo, en el supòsit de resultar adjudicatari, a utilitzar l’hort amb subjecció al 
plec de condicions.  
Lloc, data i signatura del sol·licitant o del seu representant. 
_______________________________________________________________________ 
* Quan s’actuï en nom d’una altra persona física, s’han d’adjuntar a més a més còpies compulsades 
del DNI, NIE o passaport de la persona signant de la sol·licitud i de la documentació acreditativa de la 
representació amb què actua. 
 
4. Data límit i lloc de presentació  de les sol·licituds: 
a) Data límit de presentació: 27 de desembre de 2018. 
b) Lloc de presentació: Les sol·licituds per prendre part en l’adjudicació dels horts, acompanyades de 
la documentació corresponent, es poden presentar al registre general de l’Ajuntament de Martorell 
(carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell) o al registre electrònic del mateix Ajuntament ubicat a la 
seu electrònica http://www.martorell.cat/seu-electronica.htm o en qualsevol altre dels llocs assenyalats 
en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
5. Obtenció de documentació i informació. 
Es pot sol·licitar informació al departament de patrimoni de l’Ajuntament de Martorell, carrer Mur 61, 
1ª planta, Martorell, de dilluns a divendres no festius, de 9:30 a 14:30 hores. 
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6. Tramitació i procediment d’adjudicació:   
6.1. Els horts s’adjudicaran a les persones admeses en aquest procediment que tinguin seixanta anys 
o més en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds per prendre part en 
l’adjudicació, tenint en compte les següents regles: 
a) L’hort número 1 s’adjudicarà a la primera persona que hagi presentat la sol·licitud en el registre 
d’entrada de l’Ajuntament i que tingui seixanta o més anys en la data esmentada. 
b) L’hort número 2 s’adjudicarà a la segona persona que hagi presentat la sol·licitud en el registre 
d’entrada de l’Ajuntament i que tingui seixanta o més anys en la data esmentada, i així 
successivament fins a l’hort número 62. 
6.2. En el supòsit que hi hagi més persones admeses, amb seixanta o més anys, que horts 
disponibles, l’adjudicació es farà mitjançant sorteig públic entre aquestes persones. 
6.3. En el supòsit que hi hagi menys persones admeses, amb seixanta o més anys, que horts 
disponibles, els horts restants s’adjudicaran entre les persones admeses menors de seixanta anys 
mitjançant sorteig públic. 
6.4. Un cop adjudicats tots els horts disponibles, si hi hagués persones admeses que no hagin 
resultat adjudicatàries, es realitzarà un segon sorteig públic entre elles per tal de formar una llista de 
reserva.  
 
 

 


