Nota de premsa
Terrassa, 29 d’octubre de 2014

Avui s’inicia el període de presentació de sol·licituds
per a l’ocupació de parcel·les dels horts municipals
Es podran presentar fins al 20 de novembre i es tindran en compte les
condicions socieconòmiques del col·lectiu destinatari

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat el plec de clàusules que regula l’atorgament de
llicències per a l’ocupació i ús temporal de les parcel·les dels horts municipals de les
finques de Mossèn Homs i Can Casanoves.
L’actuació, que s’emmarca dins de les accions per a la millora de l’Anella Verda, té
com a objectiu bàsic afavorir l’ocupació de persones usuàries que utilitzin l’espai
com a zona de lleure, així com per a l’obtenció d’una font complementària d’aliments
de producció pròpia. Alhora, aquesta mesura es configura com una eina educativa,
social i ambiental en el cas d’entitats i col·lectius.
Com a novetat d’enguany, l’assignació de les parcel·les es farà tenint en compte el
col·lectiu destinatari, afavorint les persones que no presentin activitat laboral o que
tinguin ingressos reduïts:
•
•
•
•
•

Persones jubilades i prejubilades: 30% de les parcel·les.
Persones que visquin en el mateix domicili amb un nivell de renda inferior a
l’indicador de nivell de renda de suficiència de Catalunya (IRSC): 30% de les
parcel·les.
Persones joves menors de 30 anys en situació d’atur: 10% de les parcel·les.
Resta de ciutadans: 20% de les parcel·les.
Entitats, col·lectius i centres educatius: 10% de les parcel·les.
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Llicències
Les llicències s’atorgaran mitjançant concurs públic als ciutadans que ho sol·licitin i
que reuneixin les condicions establertes, per un termini d’ocupació anual prorrogable
fins a un màxim de 5 anys. Els usuaris es comprometen a fer-ne un ús
exclusivament agrícola, excloent la cria de cap tipus d’espècie de bestiar així com la
plantació d’arbrat. Resta especialment prohibit el conreu de plantes il·legals i/o
psicotròpiques.

Parcel·les
L’horta familiar de la finca de Mossèn Homs compta actualment amb 86 parcel·les
de conreu d’uns 120 - 150 m2. A Can Casanoves hi trobem 81 parcel·les de conreu
d’uns 100 m2. Ambdues instal·lacions compten amb guixetes d’entre 2 i 3 m2
destinades a guardar els estris i material necessari per a les labors agrícoles.
L’edifici també disposa de lavabos, la neteja dels quals va a càrrec dels mateixos
usuaris, així com d’un espai comunitari d’aixopluc. Cada parcel·la disposa d’un
comptador per controlar el consum d’aigua.

Sol·licituds
Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud al registre general
de l’Ajuntament, al Servei de Medi Ambient, a les Oficines d’Atenció Ciutadana, o a
través de la Seu Electrònica del web municipal: https://seuelectronica.terrassa.cat/.
El termini de presentació de sol·licituds comprèn del 29 d’octubre al 20 de novembre
de 2014. La publicació del llistat de sol·licitants admesos i exclosos es farà públic del
27 de novembre a l’11 de desembre de 2014. Els resultats es podran consultar al
Servei de Medi Ambient (c/ del Pantà, 20, 2a planta).

Requisits dels sol·licitants
•
•
•

Ser major d’edat.
Estar domiciliat/ada a Terrassa, figurant al Padró municipal com a
resident.
No disposar a títol de propietat, ni d’arrendament o similar de cap altre hort
o terreny de conreu.
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•
•
•

No tenir deutes amb la hisenda local.
No haver estat privat/ada d’una parcel·la d’hort municipal, previ expedient
de revocació d’autorització.
No conviure amb cap altra persona usuària d’un hort municipal. En aquest
sentit, només s’admetrà una sol·licitud de parcel·la d’hort per domicili. En
cas que es presenti més d’una sol·licitud per domicili, únicament s’admetrà
la primera registrada en les dependències municipals, restant excloses la
resta.

Celebració del sorteig
El sorteig per accedir a una d’aquestes parcel·les es celebrarà dimecres 18 de
desembre a les 12 h a la Sala d’Actes del Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (pl. de la
Cultura, 57).
Els plecs de clàusules es poden consultar al Servei de Medi Ambient municipal (c/
del Pantà, 20, 2a planta) i a la pàgina web www.mediambient.terrassa.cat/. Per
resoldre qualsevol dubte es pot trucar al telèfon: 93 739 70 00 (ext. 4107).
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