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PLEC DE CONDICIONS PER A L’ADJUDICACIÓ DELS DRETS D’ÚS DELS HORTS 
URBANS SITUATS A LA FINCA REGISTRAL NÚM. 2162 AL TERME MUNICIPAL DE 
MARTORELL (EXPEDIENT NÚM. 1508/2019). 
 
Primera.- Objecte de la licitació  
 
L’objecte del present plec és l’establiment de les condicions que regulen l’adjudicació dels 
drets d’ús de trenta-tres (33) horts urbans, números 2, 7, 9, 23, 27, 29, 30, 38, 43, 46 i 48 a 
70, situats a la finca registral núm. 2162.  
 
Segona.- Finca on s’emplacen els horts urbans 
 
Els horts urbans estan emplaçats a la finca núm. 2162, inscrita en el Registre de la Propietat 
de Martorell número 1, al tom 2048, llibre 134 de Martorell, foli 81 i amb referència cadastral 
0923101DF1902S0001RM.  
 
L’Ajuntament de Martorell té cedit l’ús d’aquesta finca en virtut del conveni subscrit amb la 
propietat en data 27 de desembre de 2016, la vigència del qual es va ampliar fins el dia 27 
de desembre de 2024 mitjançant l’addenda signada en data 20 de juliol de 2018.  
 
S’adjunta com a annex número 1 plànol amb el número que correspon a cada hort. 
 
Tercera.- Naturalesa del dret d’ús  
 
Les persones titulars del dret d’ús sobre un hort (en endavant hortolans) podran posseir-lo i 
utilitzar-lo amb subjecció als requisits previstos en aquest plec i durant el termini que aquest 
fixi, conrear-lo i percebre les verdures, hortalisses i fruites que produeixi. 
 
Quarta.- Finalitats perseguides amb aquesta actuació municipal 
 
1. Es tracta d’acomplir un servei d’ocupació del temps lliure per al sector de la població 
martorellenca que reuneixi els requisits fixats en aquest plec. També es contempla com a 
objectiu social que els ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi s’integrin i col·laborin en 
activitats de millora ambiental.  
 
2. D’acord amb les finalitats descrites, l’ús al qual s’hauran de destinar els horts serà 
exclusivament el d’oci i lleure dels hortolans, a través de llur conreu, i amb les limitacions 
que marca aquest plec. 
 
Cinquena.- Termini de vigència  
 
1. 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. No obstant el que s’estableix en l’apartat anterior, la vigència del dret d’ús finalitzarà quan 
s’extingeixi el conveni de cessió de l’ús de la finca registral 2162 que l’Ajuntament de 
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Martorell té subscrit amb la propietat. La finalització de la vigència del dret d’ús dels horts 
per aquest motiu s’haurà de comunicar als hortolans almenys amb dos mesos d’antelació. 
 
3. Un cop finalitzat el termini de vigència esmentat en qualsevol dels apartats anteriors, els 
hortolans hauran de deixar l’hort en perfectes condicions de seguretat, salubritat i ornat i 
retornar les claus en un termini màxim d’un mes. 
 
Sisena.- Requisits dels sol·licitants  
 
1. Els sol·licitants han de reunir els següents requisits: 
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.  
 
2. Només es permet la sol·licitud d’un hort per unitat familiar i domicili.  
 
3. La pèrdua de les condicions descrites suposarà l’extinció del dret d’ús de l’hort que li 
hagués estat adjudicat.  
 
Setena.- Sol·licituds i documentació a presentar  
 
Les sol·licituds s’han de fer mitjançant el model contingut a l’annex núm. 2 d’aquest plec. 
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. 
 
Vuitena.- Període de presentació, informació i recepció de sol·licituds i documentació  
 
1. El termini de presentació és el que s’especifiqui en l’anunci corresponent, que s’ha de 
publicar als taulers d’edictes físic i electrònic de la Corporació i al perfil de contractant de 
l’Ajuntament. 
 
2. Es pot sol·licitar informació al departament de medi ambient de l’Ajuntament de Martorell, 
carrer Mur 61, planta -2, Martorell, de dilluns a divendres no festius, de 9:30 a 14:00 hores. 
 
3. Les sol·licituds per prendre part en l’adjudicació dels horts, acompanyades de la 
documentació indicada en la condició setena d’aquest plec, 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. 

http://www.martorell.cat/seu-electronica.htm
http://www.martorell.cat/seu-electronica.htm
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4. La presentació de les sol·licituds implica que la persona sol·licitant coneix i accepta el plec 
de condicions que regula les adjudicacions dels drets d’ús dels horts i que es sotmet a les 
seves prescripcions, 
 
Novena.- Llista d’admesos i exclosos 
 
1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per decret de l’alcaldia s’aprovarà 
la llista provisional de les persones admeses i excloses. Aquesta resolució es publicarà als 
taulers d’edictes físic i electrònic de l’Ajuntament de Martorell, i s’obrirà un termini de deu 
dies hàbils per tal que les persones interessades puguin aportar la documentació que els 
manqui i formular al·legacions.  
 
2. Finalitzat el termini anterior, per decret de l’alcaldia s’aprovarà la llista definitiva de les 
persones admeses i excloses, on ha de constar expressament el motiu de l’exclusió, així 
com la data i l’hora on han de celebrar-se els sorteigs públics per a dirimir els empats entre 
les persones admeses i per formar la llista de reserva. Aquesta resolució es publicarà als 
taulers d’edictes físic i electrònic de l’Ajuntament de Martorell. 
 
3. A cada sol·licitud admesa se li assignarà un número correlatiu segons l’ordre de 
presentació en el registre d’entrada de la Corporació, corresponent el número 1 a la primera 
presentada en el registre d’entrada, el número 2 a la segona i així successivament. Aquesta 
numeració s’utilitzarà per a procedir a l’adjudicació. 
 
Desena.- Tramitació i procediment d’adjudicació  
 
1. La tramitació serà ordinària i el procediment d’adjudicació serà obert.  
 
2. 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) El primer hort vacant 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. 
El segon hort vacant 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 al darrer hort. 
b) 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. 
 
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, de conformitat amb les següents regles: 
a) El primer hort vacant s’adjudicarà a la primera persona menor de seixanta anys que hagi 
presentat la sol·licitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament. El segon hort vacant 
s’adjudicarà a la segona persona menor de seixanta anys que hagi presentat la sol·licitud en 
el registre d’entrada de l’Ajuntament, i així successivament fins al darrer hort. 
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b) En el supòsit que hi hagi més persones admeses, menors de seixanta anys, que horts 
disponibles, l’adjudicació es farà mitjançant sorteig públic entre aquestes persones. 
 
4. Un cop adjudicats tots els horts disponibles, si hi hagués persones admeses que no 
haguessin resultat adjudicatàries, es realitzarà un segon sorteig públic entre elles per tal de 
formar una llista de reserva.  
 
Onzena.- Desenvolupament dels sortejos públics 
 
1. Els sortejos públics previstos en la condició anterior es realitzaran, en la modalitat 
d’insaculació, davant del secretari de la Corporació que donarà fe, el dia i l’hora assenyalats 
en l’anunci que es publiqui amb la resolució d’aprovació de la llista definitiva de les persones 
admeses i excloses, a la sala de sessions d’aquest Ajuntament (plaça de la Vila, 46, 1ª 
planta, de Martorell). A la celebració d’aquest sorteig podrà assistir-hi qualsevol persona. 
 
En primer lloc es realitzarà el sorteig públic previst en l’apartat 2 o 3 de la condició desena i, 
en segon lloc, el sorteig públic per formar la llista de reserva. 
 
2. Els sortejos públics previstos en els apartats 2 i 3 de la condició anterior es realitzaran de 
la següent forma:  
 
a) Prèviament a l’extracció de les butlletes o de les boles es comprovarà que tots els 
números assignats a les persones que prenen part en el sorteig estiguin en el sac. 
 
b) En un altre sac s’introduiran les butlletes o les boles amb els números dels horts a 
adjudicar. Prèviament a l’extracció de les butlletes o de les boles es comprovarà que tots els 
números assignats als horts a adjudicar estiguin dintre del sac. 
 
c) Un cop fetes les comprovacions descrites més amunt, començarà el sorteig per 
insaculació. El sorteig es realitzarà de la següent forma: primer, s’extraurà la butlleta o la 
bola del sac de la persona sol·licitant i, després, la butlleta o la bola del sac dels horts, de tal 
forma que a cada persona sol·licitant se li adjudicarà l’hort que correspongui al número de la 
butlleta o de la bola extret en paral·lel. 
 
d) De l’acte del sorteig s’aixecarà un acta, de la qual es pot lliurar còpia als assistents que la 
demanin, i que es publicarà als taulers d’edictes físic i electrònic de l’Ajuntament de 
Martorell. 
 
3. El sorteig públic per formar la llista de reserva es realitzarà de la següent forma:  
 
a) Prèviament a l’extracció de les butlletes o de les boles es comprovarà que tots els 
números assignats a les persones que prenen part en el sorteig estiguin en el sac. 

 
b) Un cop feta la comprovació descrita més amunt, començarà el sorteig per insaculació, 
que es realitzarà de la següent forma: la persona sol·licitant, el número de la qual s’hagi 
extret en primer lloc serà la primera de la llista de reserva; la persona sol·licitant, el número 
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de la qual s’hagi extret en segon lloc serà la segona de la llista de reserva, i així 
successivament fins a completar la llista. 
 
c) De l’acte del sorteig s’aixecarà un acta, de la qual es pot lliurar còpia als assistents que la 
demanin, i que es publicarà als taulers d’edictes físic i electrònic de l’Ajuntament de 
Martorell. 
 
Dotzena.- Finalitat de la llista de reserva 
 
1. La llista de reserva serveix per cobrir les vacants que es puguin produir fins el moment de 
convocar una nova adjudicació.  
 
2. En el supòsit de que s’adjudiqui el dret d’ús d’un hort a una persona inclosa en la llista de 
reserva, el termini de vigència del dret serà el que resti per arribar al període de cinc anys 
fixat per als adjudicataris originaris, per tal que coincideixin els terminis de tots els drets d’ús. 
 
Tretzena.- Lliurament de claus  
 
1. En el termini màxim d’un mes a comptar des de la celebració del sorteig, per acord de la 
junta de govern local s’atorgaran els corresponents drets d’ús a les persones adjudicatàries, 
s’exigirà el dipòsit de la garantia a aquestes, s’aprovarà la llista de reserva i es fixarà la data 
per a l’entrega de claus.  
 
2. Prèviament a l’entrega de claus, les persones adjudicatàries han d’ingressar en la 
tresoreria municipal, en metàl·lic, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la corresponent notificació, la garantia per import de cent euros 
(100,00 €). Si la persona adjudicatària no ingressés la garantia en el termini assenyalat, 
s’entèn que renuncia al dret d’ús atorgat, el qual quedarà vacant i s’adjudicarà a la persona 
que correspongui segons l’ordre de la llista de reserva. 
 
3. El dia de l’entrega de claus es lliurarà a cada persona adjudicatària el títol que documenta 
el seu respectiu dret d’ús d’un hort. 
 
4. En el cas que la persona adjudicatària no recollís les claus el dia fixat per al seu 
lliurament, ho podrà fer dins del mes següent, per bé que el termini de vigència del dret d’ús 
començarà a comptar des del dia fixat per a l’entrega de claus. El transcurs del  termini d’un 
mes sense la recollida de les claus comportarà la renúncia de la persona adjudicatària al 
dret d’ús atorgat, el qual restarà vacant i s’adjudicarà a la persona que correspongui segons 
l’ordre de la llista de reserva. 
 
Catorzena.- Facultats dels hortolans 
 
Els hortolans estan facultats per:  
a) Utilitzar l’hort assignat i conrear-lo durant el període fixat en aquest plec.  
b) Usar la boca de reg corresponent al seu hort.  
c) Percebre les verdures, hortalisses i fruites que produeixi el seu hort. 
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d) Utilitzar i fer servir un espai individual per a l’emmagatzematge de les eines.  
 
Quinzena.- Elements subjectes a manteniment  
 
1. Els elements individuals dels quals han de tenir cura els hortolans són:  
a) L’hort, marcat per fites que en limiten l’extensió.  
b) Els elements individuals del sistema de reg, incloent l’arqueta, l’aixeta, els ràcords i el 
comptador.  
c) L’espai individual per a l’emmagatzematge de les eines, que inclou el sistema de 
tancament del mateix.  
 
2. Els elements comuns dels quals ha de tenir cura l’Ajuntament de Martorell són: 
a) Els terrenys comuns, que són els camins, els espais lliures de cultiu i la zona de descans. 
b) El mobiliari d’ús comú, en el cas que n’hi hagi.  
c) El tancament perimetral, incloent els accessos.  
d) Els elements comuns del sistema de reg, incloent la bomba, el capçal de reg, la xarxa de 
distribució i les canalitzacions. 
e) El lloc d’emmagatzematge dels residus generats pels horts.  
 
3. Aniran a càrrec de l’Ajuntament les obres i reparacions de renovació o reposició en els 
horts o en les seves instal·lacions i elements, degudes a l’envelliment o altres causes en les 
que no hi concorri dany o negligència dels hortolans. 
 
Setzena.- Obligacions dels hortolans 
 
Els hortolans tenen les següents obligacions:  
a) Constituir en la tresoreria municipal, en metàl·lic,  una garantia per import de cent euros 
(100,00 €) com a requisit previ a l’entrega de claus. La garantia es retornarà al dipositant en 
el moment en què retorni les claus, després que hagi estat comprovat el bon estat de l’hort i 
de les seves instal·lacions. 
b) Mantenir tancades les portes d’accés a l’hort una vegada s’entra o surt de la zona d’horta.  
c) Facilitar l’entrada als grups escolars que, sota la direcció i responsabilitat de monitors, 
vulguin conèixer les activitats agrícoles o les produccions que s’hi fan.  
d) Utilitzar el seu hort complint les condicions establertes en aquest plec i les indicacions 
sobre manteniment i usos que se li comuniquin per part de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
de l’Ajuntament de Martorell.  
e) No implantar caixes de planter, hivernacles i emmagatzematge de canyes sense 
l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Martorell.   
f) Mantenir en perfecte estat de conservació tots els elements individuals del sistema de reg i 
l’espai individual d’emmagatzematge de les eines.  
g) No malmetre les instal·lacions d’ús comú ni els altres horts. 
h) Mantenir una actitud de respecte envers la resta d’hortolans.  
i) Rescabalar de totes aquelles despeses que ocasioni el seu mal ús, sigui en els diferents 
elements individuals com en els comuns.  
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j) Comunicar a l’Ajuntament de Martorell, el més aviat possible, qualsevol desperfecte, 
avaria o incidència que es produeixi tant en els diferents elements individuals, com en els 
comuns.  
k) Respondre dels actes que puguin realitzar els acompanyants als quals permeti l’accés al 
seu hort, i dels quals es derivin danys als elements individuals i/o comuns.  
l) Conrear i treballar exclusivament el seu hort, delimitat per les fites.  
m) Conrear i treballar personalment, i/o amb els membres de la seva unitat familiar, el seu 
hort, que en cap cas pot ser traspassat o cedit a una altra persona.  
n) Destinar la collita o els productes resultants del conreu hortícola o de jardineria a un ús no 
comercial, restant prohibida la seva venda.  
o) Compostar les restes vegetals que produeixi i dipositar totes les deixalles produïdes als 
contenidors de residus selectius quan no siguin susceptibles de compostatge, respectant els 
criteris municipals pel que fa la recollida selectiva dels diferents residus.  
p) Practicar un sistema de conreu respectuós amb el medi ambient, preferentment amb 
mètodes d’agricultura ecològica, evitant l’aplicació innecessària de fertilitzants, herbicides o 
fitosanitaris de síntesi que no hagin estat prèviament autoritzats per l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament.  
q) Renunciar al dret a ser indemnitzats per les millores realitzades a l’hort, per la pèrdua de 
conreus, ni per d’altres incidències que poguessin derivar-se de l’autorització d’ús de l’hort.  
r) Designar, d’entre els hortolans, dues persones (una titular i una suplent) perquè els 
representin i siguin els seus interlocutors davant l’Ajuntament de Martorell. 
s) Pagar la taxa/el preu públic per la conservació i/o l’ús dels horts urbans, en els termes 
establerts en la corresponent ordenança fiscal/ordenança, en cas que l’Ajuntament de 
Martorell aprovi la seva imposició i establiment. 
t) Assistir a les reunions que convoqui l’Ajuntament relatives a l’ús i al funcionament dels 
horts.   
u) No treballar, ni romandre als horts fora del següent horari: a l’estiu de 08:00 a 20:00 hores 
i a l’hivern de 08:00 a 17:30 hores.   
 
Dissetena.- Prohibicions  
 
Resta prohibit als hortolans: 
a) Realitzar cap classe d’obra, i, en concret, resta prohibida la instal·lació de cap tipus de 
tanca o separació, de caseta, i la construcció de nous elements no autoritzats o l’alteració 
dels ja existents.  
b) Acumular o abandonar qualsevol material o deixalla, tant a dins com a fora de l’hort, així 
com l’aportació de qualssevol tipus d’objectes susceptibles d’alterar l’estètica del lloc, 
especialment materials plàstics, com ampolles, bidons etc. Només es permeten, com a 
úniques excepcions:  
. L’acumulació ordenada de residus vegetals per a l’elaboració de compost dins del propi 
hort.  
. La instal·lació d’un compostador, sempre i quan la superfície d’aquesta infraestructura en 
cap cas sobrepassi el 10% de l’espai de l’hort i la seva alçada no superi un metre respecte el 
nivell del sòl. 
. Tenir un punt d’acumulació temporal de canyes, per al seu ús com a tutors dels cultius de 
l’hort i en la quantitat necessària per a l’establiment del conreu que ho requereixi.  
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. Tenir un  dipòsit d’acumulació d’aigua per al reg prèviament autoritzat pels serveis 
municipals.  
c) Tenir cap tipus de bestiar. En cas que l’hortolà vagi acompanyat per gossos, gats, fures o 
qualsevol altre animal de companyia, aquests animals han d’estar convenientment lligats per 
tal de no molestar les altres persones ni perjudicar els conreus veïns, i en cap supòsit, ni 
sota cap circumstància podran restar a l’hort en absència del seu titular.  
d) Emprar el sistema de reg a manta o per inundació. 
e)  Modificar el sistema de reg, de tancaments comuns o privats, així com canviar els panys 
sense autorització.  
f) Utilitzar aigua d’altres punts d’abastament que no sigui la subministrada per l’Ajuntament 
de Martorell. 
g) Fer servir adobs o biocides no autoritzats prèviament.  
h) Pernoctar en l’àrea dels horts.  
i) Moure les fites dels horts. 
j) Fer treballs i conrear fora dels límits del seu hort.  
k) Deixar l’hort sense treballar i conrear. En cas d’impossibilitat temporal, haurà de 
comunicar aquesta circumstància a l’Ajuntament, amb la finalitat que des d’aquest es pugui 
valorar l’autorització, en el seu cas, d’ajuda per part d’una altra persona.  
l) Caçar o capturar ocells en viu, talar arbres o eliminar marges o talussos arbustius, així 
com qualsevol altre activitat susceptible de molestar o perjudicar les espècies animals o 
vegetals existents a la zona.  
m) Fer cap tipus de crema de restes vegetals, ni fer foc dins de l’hort ni de la zona dels 
horts. 
n) Circular amb vehicle de motor a la zona dels horts, així com el seu estacionament. 
o) Estacionar el vehicle obstaculitzant o impedint el pas d’altres vehicles pel camí públic 
d’accés als horts. 
p) Acumular a l’hort qualsevol tipus de material no relacionat amb l’activitat agrícola.  
q) Plantar arbres o arbustos, excepte carxoferes, maduixeres i esparregueres. 
r) Alienar, traspassar o cedir a terceres persones l’hort adjudicat, ni gravar-lo de qualsevol 
forma, ni tampoc transmetre a terceres persones el dret d’ús, ni gravar-lo de qualsevol 
manera. 
 
Divuitena.- Disciplina  
 
En el cas que es detectin incompliments de les obligacions o de les prohibicions establertes 
en aquest plec, susceptibles de ser solucionats, es requerirà a la persona afectada perquè 
adopti les mesures adients.  En el cas que no es solucioni aquest incompliment en el termini 
de quinze dies hàbils, es procedirà a la revocació del dret d’ús de l’hort.  
 
Dinovena.- Causes d’extinció dels drets d’ús dels horts  
 
Els drets d’ús dels horts s’extingiran pels següents motius:  
a) Finalització del termini de vigència.  
b) Renúncia o mort del seu titular.  
c) Pèrdua d’algun dels requisits dels sol·licitants exigits per la condició sisena d’aquest plec.  
d) Incompliment de qualssevol de les obligacions o prohibicions regulades en aquest plec.  
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e) Deixar sense conrear l’hort per un temps de dos mesos sense comunicació i/o justificació 
de les causes.  
 
Vintena.- Efectes de l’extinció dels drets d’ús dels horts 
 
1. L’extinció dels drets d’ús dels horts suposarà per a l’hortolà l’obligació de tornar les claus 
a l’Ajuntament, de deixar lliure, buit i expedit l’hort corresponent i en perfectes condicions de 
seguretat, salubritat i ornat en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació 
corresponent. A aquests efectes, l’usuari reconeix la potestat de l’Ajuntament per acordar i 
executar el llançament.  
 
2. En qualsevol dels casos d’extinció del dret d’ús, es procedirà a la comprovació de l’estat 
de les instal·lacions en presència del seu titular o dels seus causahavents, prèviament citats, 
a qui s’exigirà el rescabalament dels danys que s’hi hagin produït i que no cobreixi la 
garantia dipositada. En tot cas, revertiran a l’Ajuntament tots els béns que no puguin ser 
retirats sense fer malbé les instal·lacions.  
 
Vint-i-unena.- Jurisdicció competent 
 
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies 
que sorgeixen entre les parts derivades del dret d’ús dels horts. 
 
Vint-i-dosena.- Dret supletori 
 
En allò no previst en aquest plec de condicions seran d'aplicació: la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 i la seva normativa de desplegament, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
del Patrimoni de les Administracions Públiques, el Reglament del patrimoni dels ens locals 
(aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre), la legislació de règim local i altres 
disposicions vigents en la matèria i la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu als drets reals. 
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ANNEX NÚM. 2 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. 
 
 


	1. 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. No obstant el que s’estableix en l’apartat anterior, la vigència del dret d’ús finalitzarà quan s’extingeixi el conveni de cessió de l’ús de la finca registral 2162 que l’Ajuntament de Martorell té subscrit amb la propietat. La finalització de la v...
	3. Un cop finalitzat el termini de vigència esmentat en qualsevol dels apartats anteriors, els hortolans hauran de deixar l’hort en perfectes condicions de seguretat, salubritat i ornat i retornar les claus en un termini màxim d’un mes.

