REQUISITS DELS SOL·LICITANTS:

-

Ser persona física, major d’edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat

familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili.
-

A la data d’inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat al municipi amb una

antiguitat mínima de 5 anys ininterromputs o haver estat empadronat un mínim de 5 anys,
durant els últims 10 anys.
-

No disposar, a títol de propietari, de cap altre hort o terreny de conreu dins del terme

municipal de Vilafranca del Penedès.
-

No haver-se adjudicat una altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat

familiar.
O bé;
-

Ser una entitat amb finalitats de caire pedagògic, terapèutic, social o cientificotècnic. En

aquests casos caldrà estar inscrits en el registre municipal d’entitats, i es designarà una
persona responsable del grup, amb la que es mantindran totes les relacions derivades de
l’adjudicació.
O bé;
- Ser una escola o Institut d’Educació Secundària (IES) de Vilafranca del Penedès.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

- DNI
- Informe negatiu del Registre de la Propietat conforme no es té cap altre parcel·la agrícola en
propietat al terme municipal de Vilafranca del Penedès.

En cas de ser prejubilat o aturat:
- Informe de vida laboral actualitzat.

En el cas de ser beneficiari de la renda mínima d’inserció (PIRMI):
- Certificat conforme s’és beneficiari d’una renda mínima d’inserció (PIRMI).

En cas de ser jubilat, AUTORITZACIÓ per a la consulta de:
- Certificat de la pensió.

En cas de tenir algun membre de la unitat familiar amb discapacitat, AUTORITZACIÓ per la
consulta de:
- Grau de discapacitat superior al 33%.
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En el cas de les entitats, escoles i IES:
- Projecte d’hort urbà de l’entitat, escola o IES, on hi constin -com a mínim- objectius,
responsable/s, participants, programa de treball, metodologia, seguiment i sistema d’avaluació.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS:

-

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 14 de gener a l’1 de febrer de 2019.
Les sol·licituds es podran presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de
Vilafranca.

-

La quantitat total de parcel·les a concedir és de 15, repartides de la següent manera
segons diferents tipologies de destinataris:
Parcel•les 1 i 2: entitats / escoles / IES/ peticionaris horts Serveis socials. Donat
que els centres educatius que ho han sol·licitat disposen d’un espai d’hort, i
existeixen també espais d’horts destinats a entitats, aquestes parcel·les podran
ser utilitzades també per usuaris de serveis socials, segons informe emès per
Serveis Socials.
Parcel•les 3 i 4: famílies amb algun/s membre/s amb discapacitat
Parcel•les 5 i 6: persones aturades i beneficiàries d’una renda mínima
d’inserció (PIRMI).
Parcel•les 7 i 8: persones majors de 18 anys
Parcel•les 9-15: persones jubilades i prejubilades

-

L’adjudicatari solament tindrà la possessió precària de l’hort municipal que se li assigni
des del dia de l’assignació i fins a 31 de desembre de 2022. Finalitzat aquest període,
caldrà acudir a un nou sorteig.

-

Els beneficiaris/àries de les concessions hauran d'acceptar-les expressament
mitjançant la formalització d’un document que suposarà el reconeixement formal per
part de les persones adjudicatàries del dret de propietat de l’Ajuntament de Vilafranca
de la finca que se li assigna, així com totes les instal·lacions inseparables del terreny i
la total acceptació del règim jurídic que el regula.

-

Les persones adjudicatàries de les parcel·les d’horts quedaran obligades a satisfer la
taxa establerta per les Ordenances fiscals i reguladores dels preus públics en concepte
d’utilització privativa del domini públic, que es meritarà anualment durant la vigència de
la llicència. Quedaran exempts de la quota, les associacions o entitats que es

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Cort, 14 – Tel. 93 892 03 58 – Fax 93 892 11 66 – 08720 Vilafranca del Penedès

presentin, ja que el seu objectiu és estrictament pedagògic, així com les persones en
situació d’atur o beneficiàries d’una renda mínima d’inserció.

-

El cobrament de la taxa es realitzarà anualment al mes de gener, a través de la
domiciliació bancària dels rebuts adients. En el cas del primer any, es prorratejarà la
taxa i aquesta serà cobrada en el moment de la concessió de l’aprofitament.

-

Les persones usuàries de l’horta hauran de dipositar una fiança de 100 euros, que
hauran d’ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la
parcel·la i subscripció de la formalització de l’adjudicació de la llicència. Gaudiran d’una
bonificació del 60% sobre la fiança les persones en situació d’atur sense prestació i
persones beneficiàries d’una renda mínima d’inserció.
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