
Horts municipals a Boada Vell



Procediment adjudicació de la llicència 

• 2/09/2015: Convocatòria 

• Fins 2/10/2015: Presentació de sol·licituds.

• 20/10/2015: Valoració de les sol·licituds.

• 28/10/2015:Sorteig públic

• 6/11/2015: Publicació llista adjudicacions i llista 
d’espera.

• Fins 24/11/2015 per constituir la fiança.

• Fins 9/12/2015 per signar la llicència.



Llista d’admesos 



Plànol de les parcel·les



Plànol de les parcel·les



Constitució de la fiança DE 50 €

Enviar còpia del rebut de pagament a:
estadellale@palauplegamans.cat

o portar la còpia a Serveis Tècnics.

ES84/2038/6689/99/6000131041BANKIA

ES22/2013/0754/11/0200058257CATALUNYABANC

ES09/0049/3259/08/2314020485SANTANDER

ES05/0081/0060/96/0002072511B.SABADELL SA

ES94/0182/6035/48/0201557888BBVA

ES90/2100/0332/85/0200050489CAIXA BANK SA

IBANNOM





CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA D’ÚS 
TEMPORAL D’UNA PARCEL.LA D’HORT



Obligacions

• Conrear de forma continuada. Més de 3 mesos sense 
treballar, és motiu de revocació.

• Conservar tots els elements de la instal·lació. Man tenir 
lliure de males herbes els vials i límits de la par cel·la. 

• Utilitzar el sistema de reg per goteig.

• Mantenir les portes d’accés general tancades.

• Recollir les deixalles produïdes, a excepció de la pila de 
restes vegetals del propi hort per fer compost.

• Treballar l’hort personalment.

• Només es pot utilitzar canya natural com a tutor de  les 
collites. 



Prohibicions

• El conreu d’espècies que no siguin pel consum humà.

• Plantar arbres i plantes psicotròpiques. 

• La comercialització dels productes obtinguts.

• La realització de cap obra, ni instal·lació de tanq ues, 
barbacoes, taules, bancs... O l’aportació d’objecte s que 
alterin l’estètica del lloc. 



Prohibicions

•La cria de qualsevol animal.

• Alterar els camins i les conduccions de rec.

• Moure les fites que delimiten la parcel·la d’hort.

• La cessió, préstec o arrendament de la parcel·la.

• Agafar productes de parcel.les d’hort no propis.

• Estacionar vehicles a l’interior de la zona d’horta .

• L’accés als horts en hores sense llum solar.

• Fer foc del 15 de març al 15 d’octubre.



Responsabilitats Ajuntament

• Manteniment de les instal·lacions (reg, tanques i 
accessos) generals de la zona d’horts. 

• No es fa responsable dels robatoris. 



Procediment adjudicació de la llicència 

1. Convocatòria 

2. Presentació de sol·licituds.

3. Valoració de les sol·licituds.

4. Sorteig públic

5. Publicació llista adjudicacions i llista d’espera .

6. Termini de 15 dies per constituir la fiança.

7. Aprovació de les adjudicacions.

8. Signatura de la llicència.



CARACTERÍSTIQUES DE LA ZONA 
D’HORTS A BOADA VELL



Ubicació Boada Vell



Plànol de les parcel·les



Delimitació de les parcel.les



Bandes florals entre parcel.les

Bon control de plagues



Reg per goteig



Gràcies i bona collita !

Ester Estadella
Tècnica de Medi Ambient


