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ANNEX III. SOLꞏLICITUD PER A PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A 
LA CONCESSIÓ A PRECARI D’UN ESPAI PER A HORT URBÀ DE CALAF 
 
En/Na ............................................................................................................................................. 

amb DNI / Targeta de Residència núm. ................................................. amb domicili a 

................................................................................... núm. ............ bloc ........... pis ........... porta 

........... del municipi de ......................................., telèfon .............................................., telèfon 

mòbil (si en teniu) ................................................ i correu electrònic (si en teniu) 

......................................................  

 

Com a representant legal de l’entitat (si s’escau) ......................................................................... 

amb CIF ............................................. 

 
EXPOSO  
 
Que compleixo amb els requisits especificats al Reglament de règim d’ús dels horts urbans de 
Calaf i que estic assabentat de les condicions generals i de les obligacions dels titulars de les 
llicències d’ús temporal a precari i, per això 
 
SOLꞏLICITO 
 
Ser admès com a participant en la convocatòria pública per a la concessió de les llicències d’ús 
temporal a precari, participant en el procediment de selecció en la següent categoria (marcar 
una opció): 
 
 Hort subjecte a tarifa 

 Hort social 

 Hort educatiu 

 
 
A Calaf, a ........... de .................. de ............ 
 
 
Signatura 
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ANNEX IV. LLICÈNCIA D’ÚS TEMPORAL A PRECARI  
 
Llicència d’ús temporal a precari sobre horts en solars patrimonials cedits a l’Ajuntament de 
Calaf a precari, exclusivament pel seu conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum. 
 
L’ús temporal a precari de l’hort, que ha estat atorgat al Sr/Sra ............................................
per acords de data .............., es regirà per les següents 
 
CONDICIONS: 
 
1. OBJECTE: És objecte de l’autorització l’ús temporal a precari de l’hort amb el número .........., 
exclusivament per al seu conreu agrícola amb destí a l’autoconsum o, en el cas d’entitats, per 
objectius socials o educatives. 
 
2. La MESURA de la parcelꞏla és de .......... m2. 
 
3. TERMINI: La present llicència s’atorga per un període de .......... anys a comptar des de la 
data de subscripció d’aquest document, o sigui, fins el dia .......... de .......... de .......... 
 
4. PREU: El preu per la utilització dels horts municipals és el que fixa la corresponent 
ordenança fiscal anualment. L’Ajuntament manifesta que el compareixent ha dipositat a la 
Tresoreria Municipal en data .......... una fiança de .......... euros. 
 
5. DRETS I OBLIGACIONS: La subscripció de la present autorització assumeix la normativa 
d’obligat compliment que es deriva del Reglament de Règim d’Ús dels Horts Urbans de Calaf 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Calaf en data ............. 
 
El compareixent reconeix el dret de propietat de l’Ajuntament de Calaf de la finca que se li 
assigna, així com totes les instalꞏlacions inseparables del terreny. 
 
 
 
LLOC I DATA 
 
 
 
Signatura 
Per part de l’Ajuntament - Per part del beneficiari 
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