
Calaf
vila verda

JA PODEU
SOL·LICITAR UN
HORT URBÀ
A CALAF!

Més informació a:
93 869 85 12 Ext. 4
arenascm@calaf.cat
Web municipal: www.calaf.cat
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Documentació
Persones físiques:
 Sol·licitud amb model normalitzat
 Fotocòpia del DNI
 Fotografia del/la titular de mida carnet

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre:
 Sol·licitud amb model normalitzat
 Fotocòpia del NIF del/la representant.
 Fotocòpia del CIF.
 Imatge del logotip.

Per horts educatius, a més: Projecte d’hort urbà, on hi 
constin, com a mínim, els objectius, les persones 
responsable/s (incloent la persona que dugui a terme les 
tasques de suport, si és el cas), participants, programa de 
treball i calendari, previsió de conreus i destí de les collites, 
metodologia, manteniment de l’hort fora de l’horari lectiu, 
seguiment i sistema d’avaluació, i qualsevol altra dada per 
justificar els criteris de selecció.

Les sol·licituds es presentaran a l’Ajuntament de Calaf, ja sigui de 
manera presencial o electrònicament mitjançant una instància general 

COM SOL·LICITAR UN HORT?
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INFORMACIÓ BÀSICA

Els horts urbans són un 
sistema de cultiu pensat per 
la producció d’hortalisses i 
verdures a petita escala dins 
dels pobles i ciutats, en patis, 
balcons i terrasses. 
Els objectius dels horts 
passen pel desenvolupament 
de valors ambientals, la 
recuperació d’espais amb 
l’horta com a element central i 
la promoció de l’alimentació 
saludable i la socialització.

Les persones beneficiàries dels horts 
urbans podran conrear tota mena 
d'hortalisses, verdures i flors, sempre 
que no estiguin prohibides i per 
autoconsum, no podent-se comercialit-
zar. Disposaran d'accés a un punt 
d'aigua i d'un espai per guardar les 
eines.
És obligatori aplicar els principis de 
l'horticultura ecològica i utilitzar un 
sistema de reg gota a gota expressa-
ment dissenyat per aquesta funció, a 
més de dur a terme una rotació de 
cultius i compostar les restes vegetals.

Pel que fa a l'ús de l'aigua, es podrà 
gaudir de manera gratuïta de 0,45 m³ 
aigua/m² hort per any. És a dir, un hort 
de 50 m² tindrà 22,5 m³ d'aigua 
gratuïts, havent de suportar el cost del 
consum superior.

Els horts urbans de Calaf compten amb 
un total de 19 parcel·les, distribuïdes en 
tres tipologies diferents: 
Parcel·les subjectes a tarifa (8 
parcel·les de 50 m2). La tarifa és de 
37,72 €/any, amb una fiança de 100€. 
L’atorgament serà de 2 anys, prorroga-
ble dos anys més, mitjançant sorteig.
Parcel·les educatives (3 parcel·les). 
L’atorgament serà de 2 anys, prorroga-
ble dos anys més.
Parcel·les de caràcter social (8 
parcel·les). L’atorgament serà d’un any, 
prorrogable any a any fins a un màxim 
de 4.

Hi podran participar les persones 
físiques majors d’edat empadronades a 
Calaf que no disposin de títol de 
propietari, arrendatari o similar de cap 
altre hort o terreny de conreu. També 
ho podran sol·licitar entitats socials i 
ambientals i els centres d’ensenyament 
del municipi.
Condicions:
Només es podrà presentar una sol·lici-
tud per unitat familiar, entitat o centre 
educatiu.
Pels de caràcter educatiu, caldrà ser el 
representant d’un centre educatiu de 
Calaf o d’alguna associació o entitat.
Les entitats hauran d’estar inscrites en 
el registre municipal d’entitats.
Pels de caràcter social, l’informe 
favorable dels Serveis Socials de l’Ajun-
tament.
No haver estat sancionat prèviament 
com a usuari dels horts urbans.
Es pot consultar l’Ordenança dels 
horts urbans de Calaf a la pàgina web 
de l’Ajuntament: www.calaf.cat

DRETS I OBLIGACIONS

COM SERAN ELS HORTS?

QUI POT SOL·LICITAR UNA
PARCEL·LA?


