
Ajuntament de Castellar del Vallès

Zones d'horta municipal (cessió de parcel.les)

Descripció del servei

Servei d'adjudicació d'horts municipals per cultiu particular sense ànim de lucre.

L'Ajuntament de Castellar del Vallès és propietari de tres zones d'horta al municipi:
al Botafoc, a la zona del Brunet i al Boà.

A qui es dirigeix

Persones majors d’edat (+18 anys) i estar empadronat/da al municipi de Castellar,
figurant al padró municipal com a resident.

Regidoria responsable

Regidoria de Sostenibilitat i Medi Natural

Forma de gestió

Directa

Canals per accedir al servei

Presencial: Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador)

Per Internet: podeu accedir-hi fàcilment fent clic aquí.

Preu

Es paga un aval que es retorna en el moment de deixar la parcel·la en la zona del
Boà i Brunet i un aval i una quota anual al pati de cal Botafoc.

Consultar la Normativa vigent.

Condicions d’accés

Per poder optar a l’adjudicació d’un hort o parcel·la de jardí cal que es reuneixin les
condicions següents:

1. Ser major d’edat.

2. Estar empadronat/da al municipi de Castellar, figurant al padró municipal com a
resident.

3. Es valorarà no disposar de cap altre hort o terreny de conreu o jardí dins del
municipi i haver realitzat cursos de formació.
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4. El fet d’haver-se adjudicat anteriorment una altra parcel·la o hort a un membre de
la mateixa unitat familiar podrà ser considerat a l’hora d’atorgar-ne una altra, per tal
d’afavorir un major nombre d’unitats familiars.

5. L’Ajuntament es reserva el dret de poder atorgar algunes parcel·les d’acord amb
projectes compartits amb la Regidoria de Benestar Social i Salut.

6. Podrà optar a l’adjudicació, un grup o col·lectiu, sempre i quan els membres
compleixin les condicions anteriors com a requisits , afegint l’acreditació de
finalitats de caire pedagògic, terapèutic, social o científico-tècnic. En tot cas, caldrà
la designació d’una persona responsable del grup, amb

la qual es mantindran totes les relacions derivades de l’adjudicació.

Drets i deures

Ho podeu consultar a la normativa vigent.

Compromissos

Indicadors de qualitat

Visita trimestral per part del/la responsable tècnic de la zona d’horta
municipal a les tres zones d’horta vigents per confirmar els compromisos de
ocupació i treball.

Ajuda'ns a millorar

Fes arribar a l'Ajuntament les teves consultes, queixes i suggeriments sobre
qualsevol tema municipal:

Regidoria de Transició Ecològica
Pg. Tolrà, 1
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