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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’ATORGAMENT
D’AUTORITZACIONS TEMPORALS D’OCUPACIÓ DE TERRENYS DE DOMINI
PÚBLI DESTINATS A CONREU HORTÍCOLA PER FINALITAT D’AUTOCONSUM A
VIDRERES.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Aquestes bases tenen per objecte regular les condicions d’atorgament de llicències
d’ocupació temporal per l’ús privatiu dels béns de domini públic de 3 parcel·les d’horts
urbans emplaçats en un terreny adjacent a l’antic escorxador de Vidreres, de
conformitat amb els articles 3.2, 57 i següents i ss del Reglament de Patrimoni dels
ens locals, aprovat per Decret 336/1988 de 17 d’octubre. Així mateix s’establirà d’una
llista de reserva de possibles usuaris/es que cobreixin les vacants que es puguin
produir, per diferents causes, fins a la nova licitació.
Aquesta convocatòria donarà compliment els principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència, exigits a l’article 57.3 del Reglament de Patrimoni dels ens locals,
aprovat per Decret 336/1988 de 17 d’octubre.

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

L’ús al qual s’hauran de destinar les parcel·les serà exclusivament de conreu hortícola
amb destinació a l’autoconsum i amb les limitacions d’ús que marquen aquestes bases
i el Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts urbans de l’Ajuntament de
Vidreres.

LES INSTAL·LACIONS
Les instal·lacions consisteixen fonamentalment en:



3 parcel·les d’horts urbans individuals, delimitades per tanca perimetral de
suports de fusta i tela metàl·lica, i amb porta d’accés individual a cada
parcel·la.
Escomesa d’aigua potable municipal a cada parcel·la amb el corresponent
comptador d’aigua.

El plànol de les parcel·les d’horts on consten degudament numerats els horts urbans
que són objecte d’aquestes bases, s’incorpora com a l’Annex I.

NATURALESA JURÍDICA DE L’AUTORITZACIÓ
L’autorització de la utilització dels terrenys de domini públic tindrà la consideració de
llicència d’ocupació temporal per a l’ús privatiu, i originarà una situació de possessió
precària, essencialment revocable per raons d’interès públic i sense dret a
indemnització, segons allò que determina l’article 218.4 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i els articles 57 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens locals,
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aprovat pel Decret 336/1988 de 17 d’octubre, amb les especificacions i particularitat
que es regulen en aquestes bases.
Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, per
tant, no suposa la transmissió del domini de la parcel·la d’hort urbà utilitzada que
continuarà essent propietat de l’Ajuntament de Vidreres, tant respecte els terrenys com
respecte a tots els equipaments i les instal·lacions existents en el moment
d’atorgament de la llicència que quedaran unides de forma permanent a la parcel·la.
L’adjudicatari solament tindrà la possessió de l’hort municipal que se li assigni, que
origina una situació de possessió a precari essencialment revocable per raons
d’interès públic, sense dret a indemnitzacions, pel termini que es determini i en els
termes que preveu el Reglament de règim d’ús dels horts urbans de titularitat
municipal i per l’atorgament de llicències d’ús privatiu del domini públic, aquestes
bases i la llicència o document de formalització de l’adjudicació i resta d’articles
d’aquest reglament.
Les llicències atorgades tenen caràcter personalíssim, i en cap cas els titulars no
podran cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin
de l’autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers.
Els adjudicataris han de destinar els horts urbans exclusivament a l’ús hortícola amb
finalitat lúdic i no lucrativa i en règim d’autoconsum.
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TERMINI DE VIGÈNCIA
Les llicències d’ús privatiu de cadascun dels horts urbans adjudicats s’atorgaran per un
període de 4 anys, improrrogables, a comptar des del seu atorgament.
En el cas que un hort quedi sense cultivar més de 3 mesos per l’adjudicatari, sense
que hi hagi una comunicació expressa i motivada a l’Ajuntament de Vidreres, aquest
quedarà lliure i podrà ser adjudicat novament, una vegada resolt el títol administratiu,
segons preveu el Reglament re règim d’ús i adjudicació dels horts urbans de
l’Ajuntament de Vidreres.

FACULTATS DE L’ENS LOCAL
Les facultats de l’òrgan competent de l’ens local respecte de les autoritzacions
atorgades són les següents:






Fixar les condicions generals d’ús i de gestió dels horts urbans.
Modificar els límits de les parcel·les, els traçats dels camins i les instal·lacions
de reg i altres serveis
Fixar les taxes pel manteniment dels serveis comuns a satisfer pels usuaris si
s’escau.
Vetllar per un adequat ús de les parcel·les i del consum d’aigua, si s’escau.
Resoldre qüestions litigioses que siguin plantejades i que no estiguin regulades
en aquestes bases.
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La selecció dels usuaris dels horts, tenint en compte els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència.
La revocació de les autoritzacions atorgades quan sigui procedent per raons
d’interès públic.

CONDICIONS DELS SOL·LICITANTS
Per poder optar a l’adjudicació d’un hort urbà caldrà reunir a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds, les següents condicions:


No disposar a títol de propietari, ni arrendatari o similar de cap altre superfície
apta pel cultiu hortícola, ni el peticionari ni cap altre membre de la unitat
familiar.
 Ser major de 18 anys.
 Estar capacitat físicament per fer el cultiu hortícola.
Tan sols es permet la sol·licitud d’un hort urbà per unitat familiar i per empadronats en
el mateix domicili.
La pèrdua de les condicions descrites suposarà també l’obligació de restituir la
parcel·la que hagués estat autoritzada per l’ocupació.
L’adjudicatari haurà d’abonar una fiança de 100 € a l’Ajuntament de Vidreres en el
moment de formalització de la llicència d’ús de l’hort urbà.

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
El sistema d’adjudicació de les llicències d’ús privatiu del domini públic sobre
parcel·les municipals d’horts urbans destinades a persones físiques es farà mitjançant
sorteig públic, en aplicació de l’article 92 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, del
Patrimoni de les administracions públiques, en el cas dels horts urbans destinats a
persones físiques.
En cas que el nombre de sol·licituds no sobrepassi els dels horts urbans oferts
s’adjudicaran per número correlatiu a cadascuna de les sol·licituds admeses seguint
ordre alfabètic.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Dins del termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la publicació de
la convocatòria en el Butlletí Oficia de la Provincial es podran presentar les sol·licituds
mitjançant el model oficial, que figura a l’annex II d’aquestes bases, degudament
emplenat, i han d’anar acompanyades de la documentació exigida per acreditar
cadascuna de les situacions d’accés.


Fotocopia compulsada, o bé original i fotocòpia del DNI/NIF/NIE i passaport
(vigents) de la persona sol·licitant.
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Declaració responsable de no disposar, a títol de propietari, arrendatari o
similar, de cap altres hort o parcel·la pel cultiu d’hora amb finalitat
d’autoconsum i d’estar capacitat físicament per fer el treball hortícola.

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre de l’Ajuntament de Vidreres o bé per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

RECEPCIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es comprovarà la documentació
presentada. Les persones sol·licitants que no acreditin degudament tots els requisits
exigits tenen un termini de 10 dies hàbils per aportar la documentació pertinent. En cas
de no fer-ho en el termini indiciat, es considera que es desisteix de formalitzar la
sol·licitud, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les regles de selecció
previstes en aquestes bases, com també els compromís, en cas d’adjudicació, de
complir les obligacions que se’n deriven.

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

La relació provisional d’admissions i exclusions es publicarà al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la Seu Electrònica de la Corporació.
Les persones sol·licitants que hagin estat excloses tenen un termini de 10 dies a
comptar de la publicació de la llista per presentar les al·legacions pertinents.
Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat al·legacions la relació provisional
esdevindrà definitiva.

ADJUDICACIÓ DELS HORTS
A la publicació de la llista definitiva d’admissions, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a
la Seu Electrònica de la Corporació, es determinarà la data i lloc en que tindrà lloc el
sorteig, que es celebrarà en un acte públic, a partir del qual s’aprovaran les
adjudicacions de les llicencies d’ús privatiu de parcel·les d’horta urbana municipal amb
finalitat d’autoconsum.
Cada sol·licitud tindrà un únic número d’ordre pel sorteig, segons el registre d’entrada.
La relació definitiva de les adjudicacions s’exposarà al públic mitjançant el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Vidreres i a la seu electrònica. Aquesta publicitat no
substituirà en cap cas la notificació individualitzada a tots els participants del sorteig.
L’Alcalde atorgarà les llicències d’ús privatiu del domini públic dels horts urbans
municipals amb finalitat d’autoconsum, una vegada efectuat el sorteig públic.
En cap cas no s’admet el canvi o la substitució de l’hort que hagi estat assignat segons
l’indicat anteriorment.
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L’Ajuntament citarà les persones adjudicatàries per signar els documents que
acrediten la condició de persona usuària dels horts urbans municipals, amb un
caràcter previ i dins dels 15 dies següents a la notificació de la relació definitiva
d’adjudicacions les persones usuàries han d’aportar la documentació següent:
1.- Document acreditatiu d’haver dipositat a la Tresoreria Municipal una fiança de
100,00€ per garantir el compliment de les obligacions i deures indicats en aquestes
bases. En acabar l’autorització d’ús, l’Ajuntament retorna aquesta fiança, sempre i
quan no s’hagin causat danys a la parcel·la; en aquest darrer cas, es valoraran els
danys ocasionats i es deduiran del dipòsit.
La fiança es pot constituir-se en la forma prevista a la normativa vigent.
L’incompliment d’aquestes obligacions per part de la persona usuària comporta la
pèrdua automàtica de l’assignació de l’hort urbà, l’autorització del qual passa a
considerar-se vacant.
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LLISTA D’ESPERA
Les persones que no resultin adjudicatàries d’una parcel·la tot i haver estat admeses
les seves sol·licituds en el sorteig, passaran a formar part d’una llista d’espera, que es
generarà, en ordre ascendent a partir dels números atorgats en el sorteig a les
diverses sol·licituds, en previsió de cobrir les possibles vacants en que es puguin
produir les diverses parcel·les d’horta, una vegada resolt l’expedient administratiu
d’extinció de les llicències d’ús privatiu vigents en aplicació de les causes previstes en
el reglament.
Aquesta llista d’espera estarà en vigor fins a l’obertura d’un nou procediment
administratiu d’atorgament de llicències municipals.
Quan es produeixin vacants de les autoritzacions atorgades en aquest procediment,
l’Ajuntament, si ho considera convenient, pot atorgar directament l’autorització d’ús de
l’hort a quin correspongui, segons l’ordre de la llista d’espera. En aquest cas, se cita
aquesta persona, la qual disposta d’un termini màxim de 15 dies per acceptar o
rebutjar l’oferiment d’autorització. Si la persona, un cop notificada de manera fefaent,
no compareix davant l’Ajuntament a efectes d’acreditar documentalment que continua
reunint els requisits per fer-ne ús, o no els pot acreditar dins aquest termini, s’entén
que desisteix de la seva sol·licitud i causa baixa de la llista d’espera. Es continua el
mateix procediment amb les successives persones d’acord amb l’ordre de la llista fins
a l’adjudicació de l’autorització vacant.
En tot cas, trobar-se inscrit a la llista d’espera no confereix cap dret a obtenir
l’autorització d’ús dels horts urbans que quedin vacants.

OBLIGACIONS DELS USUARIS I CONDICIONS D’ÚS
Garanties sanitàries i de seguretat
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Recau sobre l’adjudicatari la plena responsabilitat de:




L’adequació de l’hort, de les seves instal·lacions i els productes obtinguts a les
condicions d’higiene, salubritat i sanitat que siguin exigibles conforme a la
normativa vigent.
El compliment de la normativa referent a la protecció civil.
Es prioritzarà l’ús de l’agricultura ecològica sempre que sigui possible. Només
es podran aplicar productes fitosanitaris que disposin de l’autorització d’ús en
jardineria domèstica i no estiguin classificats com a ús professional. En cas de
manipulació i aplicació de productes fitosanitaris en els horts urbans, ja sigui
per part de les persones adjudicatàries d’aquests horts o per les persones
autoritzades per aquestes, és d’aplicació la normativa vigent per usuaris/àrees
no professionals i tractaments no agrícoles, atès que el règim de producció
d’aquests horts urbans és l’autoconsum.

Règim d’ús de les parcel·les d’hort

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Els adjudicataris dels horts urbans estan obligats:
a) A complir l’ordenança reguladora de residus, i tota la normativa sectorial en
l’àmbit del cultiu hortícola en règim d’autoconsum.
b) A facilitar l’entrada als horts urbans a grups escolars que, sota direcció de
monitors vulguin conèixer els cultius hortícoles o les produccions que s’hi fan,
previ avís a l’adjudicatari.
c) A mantenir, en perfecte estat de conservació, tots els elements de la parcel·la,
tant les d’ús propi com d’ús comú, especialment el sistema de reg i les portes i
tanques d’accés. També haurà de tenir una actitud de respecte envers la resta
d’adjudicataris.
d) A utilitzar els sistema de reg establert per l’Ajuntament.
e) A recollir els residus produïdes que no s’utilitzin pel compost. No estan
permeses les acumulacions ni residus, ni d’altres materials que no estiguin
relacionats amb l’activitat pròpia de l’horta.
f) A satisfer la taxa establerta per a la utilització dels horts urbans municipals de
120 € anuals.
Manteniment, obres i danys en el domini públic
Aniran a càrrec de l’adjudicatari:





Les despeses generades per la conservació i el manteniment ordinaris de la
terra
Les obres de conservació i manteniment ordinàries de les instal·lacions, així
com les de simple ornat o embelliment, prèvia autorització de l’Ajuntament de
Vidreres. Només es podran fer servir elements prefabricats i que siguin
desmuntables.
Les indemnitzacions econòmiques i les reparacions que es generin derivades
dels danys causats a la parcel·la d’hort municipal i en les instal·lacions
comunes causades pel mal ús.
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L’Ajuntament de Vidreres no es fa responsable dels robatoris i actes vandàlics
que puguin sofrir els horts. Així mateix, el consistori queda exempt de qualsevol
responsabilitat en cas d’accident del titular en el desenvolupament de les seves
tasques de conreu i en la seva estada en l’espai.
El manteniment i desbrossament del perímetre immediat dels horts urbans
delimitat en el plànol com a zones comunes.

Aniran a càrrec de l’Ajuntament:


Les reparacions i obres de renovació o reposició de les instal·lacions i elements
de la zona d’hortes degudes a l’envelliment o altres causes en les que no
concorrin dany o negligència dels hortolans.

L’adjudicatari s’obliga a avisar immediatament l’Ajuntament de Vidreres, en cas que
detecti qualsevol dany o desperfecte en l’hort o en els seus equipaments. També
hauran d’avisar immediatament de qualsevol incidència que afecti al sistema de reg,
armaris d’eines o altres elements comuns.
L’ús de l’aigua
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El reg del cultiu d’horta a les parcel·les d’horts urbans es realitza a través de
l’escomesa d’aigua potable de cada parcel·la d’horta. La utilització de l’aigua del
sistema de reg autoritzat per l’Ajuntament per part de l’usuari/ària de l’hort urbà no
podrà superar la quantitat de 600 litres per metre quadrat de superfície i per any.
En el cas que es detecti un ús excessiu del consum d’aigua per part d’un usuari que
excedeixi de la quantitat assenyalada a l’apartat anterior, s’estableix una penalitat de
200 euros anuals que s’imposarà per l’Alcaldia prèvia audiència de l’interessat.
(Font: dades estadístiques en línia en els àmbits agrari i mediambiental d’organismes i
entitats públics de competència estatal i autonòmica; Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental –IMIDA-; Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural –DACC- de la Generalitat de Catalunya;
Agencia Estatal de Meteorología -AEMET).

ACTUACIONS NO PERMESES
No es permet a l’adjudicatari:
a) Fer foc en les zones d’hortes i rodalies per cremar les restes vegetals.
b) El conreu de cap espècie vegetal que no sigui per al consum hum à ni de
plantes que estiguin prohibides per alguna disposició.
c) El conreu de plantes psicotròpiques
d) La comercialització dels productes obtinguts en el conreu de l’hort. La collita o
productes resultants del conreu serà exclusivament per consum propi, restant
prohibit el seu ús comercial.
e) La realització de cap classe d’obra, i en concret la parcel·la de cap tipus de
nova tanca o separació; barbacoes; taules fixes o bancs, així com la
modificació inferior ni exterior de l’armari d’eines, o la construcció o parcel·la
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l)
m)

n)

o)
p)
q)
r)

1.- CATERINA MORET FALGÀS (AUT) (Tècnic), 15/07/2022 14:09
2.- CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS (AUT) (Tècnica), 15/07/2022 14:14

de nous elements o modificació dels existents, sense autorització de
l’Ajuntament.
Només es podrà utilitzar canya natural o altre element apte com a tutor dels
cultius. Excepcionalment es permetrà la utilització d’altres materials, prèvia
autorització de l’Ajuntament.
La tinença i cria de qualsevol mena d’animal ramader i espècie exòtica invasora
(EEI). En cas que l’usuari utilitzi l’hort acompanyat d’animals de companyia
aquests hauran d’anar fermats per no causar molèsties o perjudicis a persones
o conreus, i no podran restar sols a l’hort en absència de l’usuari.
Passar la nit a l’àrea dels horts urbans municipals.
Caçar, capturar ocells en viu, talar arbres, eliminar marges o talussos arbustius
o qualsevol altra activitats susceptible de causar un dany en la fauna i flora
autòctona existent a la zona.
L’acumulació o abandonament de qualsevol material o residu, ja sigui a dins o
fora de l’hort urbà, així com l’aportació de qualsevol tipus d’objecte (plàstics,
metalls, contenidors, mobiliari, etc.) aliè a la funció de cultiu d’horta i
susceptible d’alterar l’estètica del lloc. Tampoc es podran abocar restes
vegetals als marges dels horts. Com a única excepció es permet l’acumulació
de residus vegetals per l’elaboració de compost utilitzant compostadors
individuals o comunitaris, prèvia sol·licitud d’alta de l’usuari/ària com a
compostaire.
Alterar els camins, les zones de pas entre les parcel·les. Els usuaris/àries de
les parcel·les d’horts urbans han de mantenir un espai d’amplada de 20 cm
lliure de cultiu d’horta en el perímetre interior de cada parcel·la d’horta urbana.
Moure les fites i tanques que delimitin la parcel·la d’hort municipal. Realitzar la
seva activitat més enllà dels límits afitats de l’hort.
Plantar cultius hortícoles plurianuals amb l’excepció de la carxofa, l’espàrrec i
les maduixes, de manera que no puguin envair les parcel·la contigües. Aquest
conreus no seran mai causa de prevalença per l’allargament del termini de la
llicència d’ús privatiu, ni causa d’indemnització.
La cessió, préstec, arrendament o subarrendament de l’hort a tercers.
L’adjudicatari s’obliga a executar el seu treball personalment, llevat de casos de
força major que haurà d’acreditar davant de l’Ajuntament, i llevat de l’ajuda
mútua entre hortolans.
Deixar l’hort sense cultivar. En cas d’impossibilitat temporal, que no es podrà
allargar més de tres mesos, l’adjudicatari haurà de comunicar aquesta
circumstància a l’Ajuntament a través d’instància per registre d’entrada.
Circular per l’interior de l’hort amb vehicles de motor, quedant limitada aquesta
prohibició a la utilització de maquinaria agrícola exclusiu pel cultiu d’horta.
Estacionar vehicles a motor a l’interior del recinte de les parcel·les dels horts
urbans.
Qualsevol altra actuació no contemplada en aquest reglament quedarà a criteri
de l’Ajuntament de Vidreres.

Aquestes restriccions també seran aplicables a les zones comunes de l’espai dels
horts.
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RESPONSABILITATS
L’Ajuntament queda eximit de qualsevol responsabilitat sobre els utensilis, eines,
productes cultivats i/o altres pertinences que les persones usuàries puguin dipositar en
les parcel·les d’horts, atès que l’autorització per gaudir-ne no implica cap deure de
custòdia dels béns propis per part de l’Ajuntament.
L’Ajuntament tampoc no es fa responsable de la conducta de cap persona usuària
envers una altra o una persona aliena, ni dels danys o perjudicis que aquesta conducta
pugui comportar.
Tan sols aniran a càrrec de l’Ajuntament, les obres i reparacions de renovació o
reposició en l’hort o en les seves instal·lacions o elements, degudes a l’envelliment o
altres causes en les que no concorri dany o negligència.
L’usuari s’obliga a avisar immediatament l’Ajuntament en cas que detecti qualsevol
dany o desperfecte en les parcel·les d’horts i en les seves instal·lacions i equipaments.

HORARI D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS
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Les persones usuàries i acompanyats poden accedir a les parcel·les d’horts urbans en
horari diürn (durant les hores en que hi hagi llum natural). En cap cas es permet
passar la nit en l’àrea dels horts.

EXTINCIÓ DE LES LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU
Les llicències d’ús privatiu del domini públic s’extingiran per les causes previstes a
l’article 100 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques i concordants del
Reglament del Patrimoni dels ens Locals i les generals de la normativa sobre
contractació de les administracions públiques.
En concret, la llicència d’ús privatiu caducarà pels següents motius:
a) Per venciment del termini
b) Per renúncia del titular abans del venciment del termini.
c) Per mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari, abans del venciment del
termini.
d) Per denúncia del titular de la llicència, amb un termini d’un mes d’antelació
abans de cada finalització del termini.
En concret, la llicència d’ús privatiu s’extingiran segons els termes establerts a l’article
10 del Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts urbans, pels següents motius:
a)
b)
c)
d)

Mort o incapacitat sobrevinguda del titular.
Caducitat pel venciment del termini.
Renúncia del titular abans del venciment del termini
Revocació unilateral de l’autorització.
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e) Mutu acord
f) Falta de pagament del cànon o qualsevol altre incompliment greu de les
obligacions del titular de la concessió, declarats per l’òrgan que va atorgar la
concessió o l’autorització.
g) Desaparició del bé o esgotament de l’aprofitament.
EFECTES DE L’EXTINCIÓ DE LES LLICÈNCIES
L’Ajuntament de Vidreres iniciarà l’expedient contradictori amb audiència pública del
titular de l’adjudicació, prèviament a l’aprovació de la caducitat o lar evocació de la
llicència d’ús privatiu. Aquest expedient contindrà acta de comprovació de l’estat de
l’hort pel serveis municipals amb l’informe corresponent, qui elevarà la proposta de
resolució i extinció de la llicència municipal de l’Alcalde o regidor en qui delegui.
Dins dels vint dies següents a la data de recepció de la notificació de l’acord esmentats
l’usuari haurà de deixar la parcel·la d’hort urbà buida, desembarassats d’estris,
utensilis o maquinaria d’horta, residus i en les mateixes condicions inicials en que es
va cedir i a plena disposició de l’Ajuntament de Vidreres. En cas contrari, l’Ajuntament
podrà procedir a l’execució dels acords mitjançant el llançament administratiu una
vegada transcorregut aquest termini.
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Les plantacions o elements que tinguin el concepte de millora efectuada per l’usuari i
que no pugui ser retirats sense dany a la propietat municipal, quedaran de propietat de
l’Ajuntament sense que això generi un dret a indemnització.
Respecte a les collites, davant l’extinció de la llicència d’ús privatiu per causa de mort i
incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari, una vegada resolt l’expedient adm inistratiu
corresponent, els familiars autoritzats per l’Ajuntament podran recollir els fruits de la
collita en curs.
Els usuaris no tindran dret a cap tipus d’indemnització per pèrdua de collites per
millores de la parcel·la o per altres incidències que es derivessin de l’extinció o
resolució de la llicència d’ús privatiu.
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ANNEX I: Plànol de situació dels horts urbans municipals.

Font: Serveis tècnics municipals. Juliol 2022.
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ANNEX II: Model de sol·licitud

