
 

1 

 

 
 
 
BASES PER REGULAR EL CONCURS PÚBLIC PER A L’ATORGAMENT DE 65 
AUTORITZACIONS D’US PRIVATIU D’ESPAI PÚBLIC DE L’HORT DE COVA SOLERA  
 
 
I) DISPOSICIONS GENERALS 
 
Clàusula 1 – Objecte 
 
Les presents bases estableixen les condicions que regularan el concurs públic per a l’atorgament de 
65 autoritzacions d’ús privatiu d’espai públic de l’hort de Cova Solera: 63 per persones físiques i 2 per 
entitats.  
 
La distribució per a l’atorgament de les autoritzacions són: 
 

63  Autoritzacions per persones físiques amb els següents perfils, 
 

16 autoritzacions per a persones derivades per part dels Serveis socials de l’Ajuntament. 
16 autoritzacions per a pensionistes. 
16 autoritzacions per a persones aturades de llarga durada (1 any o més a l’atur) 
15 autoritzacions per a altres persones interessades 

 
2 Autoritzacions per entitats 

 
La distribució de les autoritzacions es farà ocupant cada 7 persones una parcel·la fins un total de 9 
parcel·les (s’organitzaran i conrearan les parcel·les segons les necessitats i preferències de les 7 
persones que les ocupin) i 2 parcel·les d’uns 330 m

2
 a conrear per entitats. La distribució és pot veure 

al plànol que s’acompanya a l’Annex IV d’aquestes bases.  
 
En el cas de persones derivades per part dels Serveis socials de l’Ajuntament, seran aquests 
esmentats Serveis socials els que faran la selecció atenent a les seves necessitats i seguint els 
criteris que regeixen la legislació aplicable sectorial.  
 
Les autoritzacions atorgades als adjudicataris tindran la consideració d’autoritzacions d’ús temporal a 
precari, sense dret a indemnització, d’acord amb l’article 92.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
del patrimoni de les administracions públiques  
 
L’ús al qual s’hauran de destinar les parcel·les adjudicades a persones físiques serà exclusivament el 
conreu agrícola per a l’autoconsum. En el cas d’entitats, la destinació dels productes obtinguts serà 
l’entrega per a l’autoconsum a les persones usuàries vinculades que conreen les parcel·les o 
qualsevol altra destinació que no consisteixi en la comercialització per la pròpia entitat. 
 
Així mateix, s’establiran les bases per a la creació d’una llista d’espera única entre les persones i/o 
entitats que no en resultin adjudicatàries per tal d’anar cobrint les vacants que es puguin produir per 
diferents causes, fins la convocatòria d’un nou concurs. 
 
 
Clàusula 2 – Definicions 
 
Autoritzat: Tindrà condició d’autoritzat les persones físiques o jurídiques als que se’ls atorgui una 

autorització per l’ús privatiu  d’espai públic de l’hort. 
 
Usuari: Tindrà condició d’usuari les persones físiques que fan ús privatiu d’espai públic de l’hort i 

que tenen algun vincle (familiar, afectiu, d’afinitat, associatiu o de qualsevol altre tipus) 
amb les persones/entitat autoritzades.  



 
Cap de finca: tècnic/a responsable de l’equipament dels horts municipals.  
 
Equipament: Terreny i béns de propietat municipal on es desenvolupa l’activitat dels horts municipals. 
 
Edificació:  Edifici municipal inclòs dins de l’equipament dividit en una sala d’ús exclusivament 

municipal, una sala on els usuaris podran tenir una taquilla pels seus estris personals i 
lavabos. 

  
 
Clàusula 3 – Condicions dels sol·licitants 
 
Pel que fa les persones físiques, per poder optar a l’adjudicació de l’autorització d’un hort o parcel·la;  
 

Caldrà reunir en la data de l’últim anunci de la convocatòria publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i a la seu electrònica municipal, les següents condicions: 
 
1. Ser persona física, major d’edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, 

entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili. 
2. Estar empadronat a Rubí amb una antiguitat mínima d’un any. 
3. No disposar, a títol de propietari, ni d’arrendatari o similar de cap altre hort o terreny de 

conreu a Rubí. 
4. No haver estat adjudicada una altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar. 
5. No tenir deutes amb la hisenda local. 
6. Pel cas dels pensionistes, presentar la documentació que acrediti la seva condició o autoritzar 

a l’Ajuntament a consultar les dades.   
7. Pel cas dels aturats de llarga durada majors de 45 anys, acreditar la seva condició amb la 

presentació de certificat d’atur. 
8. Per ser considerat persona derivada dels Serveis Socials serà necessari que compleixin els 

criteris de serveis socials i ser designada internament per aquest servei que gestionarà els 
tràmits interns per tal que obtinguin l’autorització corresponent. 
 

Com a requisit previ a la resolució del concurs, caldrà reunir la següent condició: 
 
1. Dipòsit de fiança d’acord a l’establert a la Clàusula 4 d’aquestes bases. 

 
Pel que fa a les entitats, per poder optar a l’adjudicació d’un hort o parcel·la; 
 

Caldrà reunir en la data de l’últim anunci de la convocatòria publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i a la seu electrònica municipal, les següents condicions: 
 
1. Estar donada d’alta al REC. 
2. No tenir deutes amb la hisenda local. 
3. Presentar projecte que justifiqui i especifiqui els beneficis pedagògics, terapèutics o socials i 

la gestió de la parcel·la, segons s’especifica a la Clàusula 13. 
 
Com a requisit previ a la resolució del concurs, caldrà reunir les següents condicions: 

 
1. Dipòsit de fiança d’acord a l’establert a la Clàusula 4 d’aquestes bases. 
2. Certificat d’agent d’assegurances o de companyia asseguradora conforme l’ús que es pretén 

està emparat per una pòlissa de responsabilitat civil (responsabilitat civil locativa), amb un 
capital mínim de 150.000 €. 

 
La no constitució de la fiança i, a més, en el cas d’entitats, la no presentació del certificat de 
l’assegurança dins el termini màxim de 5 dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació del 
requeriment que l’Ajuntament de Rubí faci a tal efecte, determinarà la pèrdua automàtica, sense cap 
més tràmit, de la possibilitat d’obtenir l’autorització. 
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Clàusula 4 – Règim econòmic de les autoritzacions 
 
1.- Les persones físiques i/o entitats adjudicatàries de les parcel·les d’horts quedaran obligades a 
satisfer la quantitat que estableixin les ordenances fiscals en concepte d’utilització privativa del domini 
públic i de consum d’aigua. 
 
Pel que fa a la taxa per utilització privativa del domini públic, el seu import s’haurà de dipositar amb 
caràcter previ a la resolució del concurs. La manca de dipòsit dins el termini màxim de 5 dies hàbils 
comptats des de l’endemà de la notificació del requeriment que l’Ajuntament de Rubí faci a tal efecte, 
determinarà la pèrdua automàtica, sense cap més tràmit, del dret a obtenir l’autorització.  
 
El consum d’aigua es calcularà i es satisfarà en la forma que estableix la Clàusula 5.4. 
 
La manca de pagament de les quantitats esmentades dins dels terminis establerts per a la seva 
realització facultarà a l’Ajuntament per a la seva exigibilitat per la via de constrenyiment, de 
conformitat amb la Llei general tributària i la demés normativa de desenvolupament, sens perjudici de 
la potestat de revocació de l’autorització que té l’Ajuntament. 
 
2.- Les persones físiques i/o entitats autoritzades de l’hort hauran de dipositar una fiança de 75 €, que 
hauran d’ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ a la resolució del concurs. L’import 
d’aquesta fiança s’executarà per cobrir possibles danys o desperfectes, si es dóna el cas, i es 
retornarà a la finalització del termini de l’autorització d’ús privatiu de la parcel·la d’hort si no hi ha 
danys o desperfectes a descomptar o altres responsabilitats a les que es trobi afecta. 
  
Quedaran exempts d’abonar la fiança les persones físiques autoritzades que demostrin uns ingressos 
inferiors a l’Índex públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per 1,25, dins la unitat familiar i de 
convivència. 
 
 
Clàusula 5 – Delimitació de parcel·les 
 
1.- El nombre de parcel·les que s’adjudicaran serà d’11. Les dimensions de les parcel·les seran de 
270m² pel que fa les parcel·les grupals i 330 m² pel que fa les parcel·les d’entitats. 
 
2.- Les parcel·les adjudicades estaran organitzades en 9 horts grupals de 270 m² conreats per 7 
persones i 2 parcel·les per entitats de 330 m². La creació dels grups es farà de forma dirigida per part 
de l’Ajuntament, a partir d'una entrevista prèvia, un cop constituïda la fiança i atorgada l’autorització. 
En l’entrevista s'avaluaran aspectes de coneixements previs en agricultura, de personalitat i de 
situació social així com preferències dels adjudicataris. Cada grup haurà de desenvolupar un model 
organitzatiu de manera consensuada i participativa. 
 
3.- Cada parcel·la disposarà d’un comptador d’aigua i escomesa. En cas que la parcel·la no disposi 
de sistema de reg localitzat (reg per degoteig, cinta exudant o similar) la seva instal·lació i retirada a la 
finalització de l’autorització aniran a càrrec dels autoritzats persones físiques o entitats. En el cas de 
les parcel·les grupals, el cost d’instal·lació i retirada del sistema de reg serà assumit per les persones 
físiques autoritzades que integrin el grup i en la forma que entre elles hagin convingut. 
 
4.- No es satisfarà el consum d’aigua fins a un màxim de 1m³/m²/any i l’excés d’aquest consum anirà 
a càrrec dels autoritzats d’acord  amb la següent tarifació: 
 

Consum inferior a 1m³/m² anual Exempt de pagament 

Consum superior a 1m³/m² anual 
D’acord amb els preus de 
l’Ordenança Fiscal 31 

 



El consum d’aigua corresponent a l’excés de 1m³/m² anual es pagarà a any vençut i per import 
proporcional als mesos de servei en els casos d’alta o baixa. En cas de parcel·les grupals, el consum 
anual serà repercutit a parts iguals entre totes les persones físiques autoritzades que integrin el grup i, 
si escau, en proporció al temps de durada de la respectiva autorització o al temps d’integració formal 
en el grup durant l’any objecte de consum. L’Ajuntament de Rubí emetrà les corresponents 
liquidacions tributàries durant el primer semestre de l’any següent, d’acord amb el que estableix 
l’Ordenança Fiscal número 22. 
 
 
Clàusula 6 – Equipament i edificació  d’ús comunitari 
 
1.- L’edifici d’ús comunitari consta d’una zona amb armariets personals per a guardar roba i eines.  
 
2.- Els autoritzats seran responsables de mantenir l’equipament i l’edifici d’ús comunitari ordenat, net i 
tancat i de vetllar perquè les persones usuàries vinculades també ho  facin. 
 
3.- L’Ajuntament no serà responsable dels desperfectes, furts o robatoris que es puguin produir en 
relació a la collita, a les eines d’ús individual o grupal i els efectes personals. 
 
 
Clàusula 7 – Horari d’obertura al públic i condicions 
 
L’horari d’accés a les parcel·les serà: 
 
a. Horari d’hivern: de dilluns a diumenge de 8 a 18 hores 
b. Horari d’estiu: de dilluns a diumenge de 7 a 21 hores 
 
Es considera horari d’hivern del dia 21 de setembre al dia 20 de març 
Es considera horari d’estiu del dia 21 de març al 20 de setembre  
 
Els autoritzats tindran una clau per accedir a l’equipament i a les zones de l’edifici on se’ls permeti el 
lliure accés. 
 
 
Clàusula 8 – Durada de l’autorització 
 
L’autorització tindrà una vigència de tres anys comptats des de l’endemà de la data de la darrera 
publicació de la resolució del concurs al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Rubí. El termini de vigència finalitzarà, al cap de  tres anys, el mateix 
dia en què va tenir lloc la darrera publicació. 
 
L’autoritzat en qualsevol moment pot desistir o renunciar a l’autorització, d’acord amb la Clàusula 21 
d’aquestes bases.  
 
 
II) PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: CONVOCATÒRIA, INSTRUCCIÓ, ASSIGNACIÓ DE 
PARCEL·LES I LLISTA D’ESPERA 
 
Clàusula 9 – Convocatòria pública 
 
1.- De les 63 autoritzacions per a l’ocupació de 9 parcel·les d’horts grupals, a conrear per 7 persones, 
47 s’atorgaran mitjançant sorteig públic, d’acord amb els principis d’objectivitat, publicitat i lliure 
concurrència, entre totes les persones sol·licitants que compleixin els requisits establerts en aquestes 
bases. 
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El sistema de sorteig no s’aplicarà a les persones que provinguin derivats de Serveis Socials fins el 
màxim de la quota establerta en la Clàusula 1, donat que es prioritzaran en funció dels criteris de 
valoració social aprovats dins el Reglament per a la gestió de les ajudes econòmiques de caràcter 
social, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 30 d’octubre de 2015.  
 
2.- Les 2 autoritzacions per a l’ocupació de 2 parcel·les per entitats, s’atorgaran mitjançant concurs de 
lliure concurrència en relació a la valoració d’acord amb la Clàusula 13. En cas d’empat es realitzarà 
sorteig públic. 
 
3.- L’anunci de la convocatòria es farà mitjançant la publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Rubí https://seu.rubi.cat/ i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
4.- El termini per a la presentació de les sol·licituds i la documentació exigida serà de 15 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la data de la darrera publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí. 
  
5.- Les instàncies, d’acord al model Annex I d’aquestes bases, es poden presentar al Registre general 
de l’Ajuntament de Rubí, per correu o per qualsevol de les formes previstes a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques : 
 

a. Oficina d’Atenció al Ciutadà (centre) del carrer Narcís Menard, 13-17:  
 

b. Oficina d’Atenció al Ciutadà (Les torres) de la Rambleta de Joan Miró, s/n 
 

Es pot consultar l’horari en el següent enllaç: 
 
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/oficina-datencio-al-ciutada-oac/atencio-al-ciutada 

 
En cas de presentació per correu, la persona interessada haurà de justificar la data d’imposició de 
l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar aquesta remissió al Servei de Medi Ambient i Serveis 
Funeraris mitjançant fax (número 93 697 44 07.), telegrama o burofax en el mateix dia. Sense el 
compliment d’aquests requisits, la sol·licitud no serà admesa si es rep amb posterioritat a la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds. La sol·licitud tampoc serà admesa si, malgrat 
haver-se donat compliment als requisits esmentats, es rep un cop transcorreguts 10 dies hàbils 
comptats des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
 
6.- Les sol·licituds de les persones derivades pels Serveis Socials es vehicularan internament pels 
Serveis Socials. 
  
 
Clàusula 10 – Presentació de sol·licituds de participació 
 
1.- Les persones interessades hauran de presentar una instància sol·licitant l’autorització, a excepció 
dels usuaris de Serveis Socials que seran derivats directament d’acord amb el protocol de l’Annex III. 
 
2.- La instància es presentarà d’acord amb el model de l’Annex I i s’acompanyarà de la següent 
documentació preceptiva: 
 

a) Fotocòpia del DNI, NIE o NIF 
 

b) Full d’empadronament amb indicació de data d’alta (per persones físiques). Aquest full es pot 
sol·licitar en el moment de presentar la sol·licitud. 
 

c) Documentació acreditativa de la condició de pensionista o d’aturat de llarga durada, si 
s’escau. 
 

d) Declaració de no disposar de cap títol de propietat, arrendament o similar de cap altra 
parcel·la de conreu en el terme municipal de Rubí d’acord amb el Model de l’Annex II. 

https://seu.rubi.cat/
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/oficina-datencio-al-ciutada-oac/atencio-al-ciutada


 
e) En el cas d’entitats caldrà presentar un Projecte de l’hort. 

 
 
Clàusula 11 – Admissió de les sol·licituds 
 
1.- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà durant un termini de 10 dies 
hàbils la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses presentades, a la seu electrònica de 
l‘Ajuntament de Rubí. Els llistats se separaran en funció dels perfils d’usuaris definits a la Clàusula 1 
de les presents bases.  
 
2.- A cada sol·licitud, incloses les rebudes per correu que compleixin els requisits esmentats a la 
Clàusula 9.5, se li assignarà un número correlatiu d’ordre, començant pel número 1, seguint per a això 
l’odre d’entrada al registre municipal. Aquesta numeració serà la que s’utilitzarà per a l’eventual 
sorteig de les autoritzacions destinades a persones físiques i, si escau, de les destinades a entitats. 
 
3.- Durant el termini de 10 dies hàbils d’exposició pública, les persones interessades podran formular 
al·legacions contra la relació provisional d’admesos i exclosos. 
 
 
Clàusula 12 – Mesa de concurs 
 
La mesa aprovarà la relació definitiva d’admesos i exclosos, valorarà la documentació, gestionarà el 
sorteig i farà la proposta d’autoritzacions a l’òrgan competent. També es reunirà per a resoldre 
qualsevol imprevist, així com per a tot allò que no quedi reflectit en aquestes bases. Als efectes 
anteriors, la Mesa podrà sol·licitar els informes que consideri necessaris. 
 
La Mesa estarà constituïda per: 
 
President:  Moisés Rodríguez Cantón, Regidor de Medi Ambient. 

 
Vocals: Coral Coscollola Crespo, Coordinadora de l’àmbit de Medi Ambient i Serveis 

Funeraris o persona que la substitueixi. 
Montserrat Gallén Generoso, Tècnica de Medi Natural o persona que la substitueixi. 
Antoni Pons Villanueva, Tècnic de Serveis Socials o persona que el substitueixi. 
 

Secretaria:      Visitación Rico Flor, Lletrada dels Serveis Jurídics o persona que la substitueixi. 
 
 
Clàusula 13 – Criteris de valoració per les autoritzacions de les entitats 
 
Els criteris de valoració de les sol·licituds presentades per entitats són els següents: 
 
A) AUTOMÀTICS 
 

Entitats Serveis Socials 60 punts 

Entitats Mediambientals 50 punts 

Entitats Cíviques 40 punts 

Entitats de Cooperació 40 punts 

Entitats Educatives 40 punts 

Altres entitats 20 punts 
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B) JUDICI DE VALOR 
 
D’acord amb la Clàusula 3, l’entitat haurà de presentar Projecte que justifiqui i especifiqui els beneficis 
pedagògics, terapèutics o socials i la gestió de la parcel·la. La puntuació del projecte serà fins a 40 
punts i la no presentació del projecte motivarà l’exclusió del concurs. 
  
El projecte haurà de tenir els següents apartats  
 
1. Presentació de l’entitat 
2. Objectius del projecte d’hort 
3. Proposta de gestió 
4. Beneficis de l’activitat 
5. Beneficiaris de l’activitat 
6. Destí del producte (entrega per a l’autoconsum als usuaris vinculats que conreen les parcel·les o 

qualsevol altra destinació que no consisteixi en la comercialització per la pròpia entitat). 
7. Treball educatiu i activitats obertes a la ciutadania 
8. Difusió del projecte i Pla de comunicació  
9. Indicadors de seguiment de projecte 
 
La valoració del projecte es farà de la següent manera: 
 

Objectiu de projecte 10 Es valoraran els projectes que tinguin com a objectiu 
principal el foment de la inclusió social a través dels 
horts com a espai socialitzador i cohesió 
intergeneracional. 

Organització de la gestió i dels 
usuaris 

10 Es valorarà el procés de selecció dels usuaris, el 
procediment per a la creació i gestió del grups d’usuaris 
i la metodologia per a la resolució de possibles 
conflictes.                                                                                                     

Treball educatiu i activitats 
obertes a la ciutadania 

10 
 

Es valorarà la creació d’un programa d’activitats obertes 
a la ciutadania. 

Comunicació 5 Es valorarà la creació d’un programa de comunicació i 
difusió del projecte. 

Indicadors de seguiment de 
projecte 

5 Es valorarà una taula d’indicadors de seguiments que 
siguin mesurables, controlables i entenedors del 
compliment i avaluació del projecte. 

 
 
Clàusula 14 – Procediment d’adjudicació. Sorteig 
 
En cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre d’autoritzacions previstes per cada tipus de 
perfil d’usuaris es farà un sorteig públic que s’anunciarà  a la seu electrònica municipal, amb 
l’excepció dels usuaris derivats pels serveis socials que es regiran per els criteris d’aquest Servei i pel 
protocol que s’adjunta com a Annex 3 d’aquestes bases. 
 
L’ordre de sol·licituds s’establirà per rigorós registre d’entrada. L’Ajuntament publicarà el llistat amb 
indicació del dia i lloc on es celebri el sorteig. 
 
Al sorteig es traurà un número, que haurà de ser equivalent al número de sol·licituds presentades. 
Aquest s’obtindrà a partir de treure d’una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 el número 
d’extraccions consecutives que calgui per a aconseguir un número corresponent al número de 
sol·licituds presentades. Aquest procediment es repetirà fins que el número resultant del sorteig sigui 
inferior o igual al número de sol·licituds. 
 
En cas que sobrin places d’algun dels perfils considerats a la clàusula 1 d’aquest concurs, es farà una 
única bossa amb aquestes places i s’assignaran a les persones sol·licitants que no resultin 
adjudicatàries del seu corresponent llistat, segons l’ordre establert pel sorteig. 
 



Les persones sol·licitants que no resultin adjudicatàries passaran a formar part d’una llista única 
d’espera, segons l’ordre establert pel sorteig, en previsió de les possibles vacants que es puguin 
produir fins el moment de convocar un nou concurs públic. 
 
El resultat del sorteig es publicarà a la seu electrònica municipal, es notificaran les cartes de 
pagament per presentar la taxa i la fiança i s’atorgarà un termini de 10 dies hàbils per al dipòsit dels 
imports d’aquests dos conceptes a la Tresoreria municipal (en cas de poder quedar exempts de la 
fiança s’haurà d’acreditar a l’Ajuntament durant aquest mateix termini) i per presentar el certificat de la 
pòlissa de responsabilitat civil, només en el cas d’entitats.  
 
Si es vol optar a les bonificacions de la taxa per raó de capacitat econòmica previstes a l’Ordenança 
fiscal 22, en el termini esmentat al paràgraf anterior, també caldrà aportar: 
  
 La declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’últim exercici 

fiscal immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud. 
 En cas de no disposar de la declaració, una certificació emesa per l'Agència Estatal de 

l'Administració Tributària acreditativa del total de rendes brutes  percebudes durant l'últim exercici 
fiscal immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud. 

 Certificat de l’entitat o administració pagadora acreditatiu del tipus de pensió i llur quantia 
corresponent a l’últim exercici fiscal immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud.  
 

No serà necessària la presentació d’aquesta documentació quan el sol·licitant formalitzi l’autorització 
a l’Ajuntament de Rubí per a la seva obtenció de les entitats i/o administracions corresponents. A 
aquesta autorització s'adjuntarà una fotocòpia compulsada del DNI/NIE de la persona usuària del 
servei. Aquest sistema d'obtenció de documentació entrarà en vigor quan l'Ajuntament de Rubí hagi 
implantat el dispositiu necessari 
 
Si la persona interessada  no diposita la taxa o la fiança o no acredita que queda exempta d’aquesta 
última, s’entendrà que desisteix del concurs i s’adjudicarà l’autorització als interessats que formen part 
de la llista d’espera. 
 
Un cop dipositada la taxa i la fiança la Mesa emetrà la proposta d’adjudicació, que serà elevada a 
l’òrgan municipal competent, que atorgarà l’autorització per a l’ocupació i ús temporal de les 
parcel·les.  
 
Conforme estableix la Clàusula 8 d’aquestes bases, la resolució del concurs es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí. 
 
Si un cop obtinguda l’autorització, s’extingís per les causes esmentades a la clàusula 21, a excepció 
del venciment del termini de duració, es podran atorgar noves autoritzacions a les persones de la llista 
d’espera fins el venciment de l’autorització inicial, encara que suposi un termini inferior al previst en 
aquestes bases. 
 
Per tramitar les autoritzacions derivades de la llista d’espera, caldrà presentar la documentació 
especificada a la clàusula 10 i dipositar la taxa i la fiança corresponents. El Servei encarregat de la 
gestió emetrà la proposta d’adjudicació, que serà elevada a l’òrgan municipal competent, que 
atorgarà l’autorització per a l’ocupació i ús temporal de les parcel·les. 
 
 
Clàusula 15 – Vigència i funcionament de les llistes d’espera 
 
La llista d’espera formada a partir d’aquest concurs tindrà una vigència de 3 anys amb caràcter 
general, coincidint amb la durada màxima de les autoritzacions regulades per aquestes bases. 
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En el moment que hi hagi la necessitat de cobrir una autorització vacant, s’oferirà a les persones 
sol·licitants que formin part de la llista d’espera segons l’ordre establert pel sorteig i  es procedirà de la 
forma següent: 
 
1. El Servei encarregat de la gestió intentarà contactar amb la persona candidata, telefònicament un 
màxim de 3 vegades i mitjançant la tramesa d’un correu electrònic.  
 
Serà obligació de les persones sol·licitants que formin part de la llista d’espera comunicar a 
l’Ajuntament els canvis d’adreça, telèfon de contacte i/o adreça de correu electrònic. 
 
En el cas de no poder-hi contactar, o no rebre contestació del correu electrònic fins a les 00 hores del 
mateix dia, la persona sol·licitant mantindrà la seva posició a la llista per ulteriors necessitats i es 
contactarà amb la persona següent de la llista. 
 
2. Si la persona sol·licitant proposada no acceptés la proposta es contactarà amb la persona que 
ocupi el lloc immediatament següent de la llista, i així successivament. La persona que no accepti la 
proposta passarà a la darrera posició en la llista d’espera. 
 
 
III) EN RELACIÓ A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS: DEURES I ACTUACIONS NO PERMESES  
 
Fins que no s’aprovi el Reglament de règim d’ús dels horts urbans de titularitat municipal i sempre que 
no entri en contradicció seran d’aplicació les següents clàusules. 

 
Clàusula 16 – Deures  
 
1.- Cada persona física o entitat autoritzada tindrà les següents obligacions: 
 
1. Mantenir l’equipament tancat en tot moment, encara que es trobi al seu interior. 
2. Mantenir l’edificació tancada quan no se’n fa ús. 
3. Mantenir en perfecte estat de conservació tots els elements de la instal·lació, tant els d’ús propi 

com els d’ús comú.  
4. Recollir les deixalles produïdes que no s’utilitzin per al compost. No estan permeses les 

acumulacions de deixalles, ni d’altres materials que no estiguin relacionats amb l’activitat pròpia 
de l’horta. 

5. Fer la correcta selecció de residus i fer servir els contenidors corresponents. 
6. Si en el moment del lliurament de la parcel·la aquesta no disposa d’un sistema de reg localitzat 

(reg per degoteig, cinta exudant o similar), instal·lar-ho i mantenir-ho en perfectes condicions, al 
seu càrrec, per tal de fer efectiu l’estalvi d’aigua a través d’un sistema de reg eficient; com també 
retirar-ho totalment, al seu càrrec, en finalitzar l’autorització. 

7. Si en el moment del lliurament de la parcel·la aquesta disposa d’un sistema de reg localitzat, 
mantenir-ho al seu càrrec en perfectes condicions i reposar les instal·lacions que es malmetin. En 
cap cas, aquests sistemes preexistents no podran ser retirats totalment o parcial. 

8. Cultivar l’hort de manera respectuosa amb l’entorn, seguint les tècniques de l’agricultura 
ecològica; es prohibeix l’ús dels adobs de síntesi química i dels pesticides (fungicides, 
insecticides i herbicides) de síntesi química. 

9. Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Rubí inspeccionar els béns objecte de l’autorització, 
que es compleixen les prescripcions de les presents bases, i fer les correccions que se li ordenin. 
També estarà obligat el titular de l’autorització a proporcionar tota la informació i documentació 
que li sigui requerida en exercici de les facultats inspectores.  

10. 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. 

11. Comprar i mantenir les eines d’ús individual o grupal. 
12. Mantenir nets els lavabos i la resta de la instal·lació. 
13. Formar part del Consell de l’Hort si són escollits per sorteig. 
14. Acreditar un nivell mínim de coneixement en agricultura ecològica responent un qüestionari dins 

els primers 6 mesos de l’autorització d’ús de l’hort. A tal efecte l’Ajuntament posarà a disposició 
els recursos formatius adequats. 



15. Permetre l’entrada als horts a grups que, sota direcció de monitors, vulguin conèixer els treballs 
agrícoles o les produccions que s’hi fan. 

16. En el cas d’entitats, a més a més: 
a. Nomenar un responsable interlocutor amb l’Ajuntament amb el que es tractaran les 

incidències que es produeixin amb membres i persones vinculades a l’entitat.  
b. Complir amb el projecte presentat. 
c. Presentar memòria anual de l’evolució del projecte. 
d. Informar dels membres i persones vinculades de l’entitat que faran ús de l’hort. Qualsevol 

canvi es comunicarà al Cap de finca.  
e. Hi ha d’haver un mínim de 4 usuaris per treballar l’hort.  

 
2.- Cada persona física o entitat autoritzada vetllarà perquè les persones usuàries a elles vinculades 
compleixin les anteriors obligacions, excepció feta de la instal·lació i retirada del sistema de reg del 
número 6 i les assenyalades als números 13, 14  i 16, que corresponen exclusivament a aquelles. Així 
mateix, en cas que les persones usuàries vinculades incompleixin alguna de les obligacions que els 
són extensibles, la persona autoritzada adoptarà les mesures necessàries perquè la persona 
vinculada no torni a incórrer en la mateixa conducta, inclosa la privació d’entrada a l’equipament. 
 
 
Clàusula 17 – Actuacions no permeses 
 
1.- Són actuacions no permeses les següents: 
 
1. El conreu de qualsevol espècie no permesa per la llei. 
2. Fer foc a l’hort  
3. La comercialització dels productes obtinguts en el conreu de l’hort. 
4. La realització de qualsevol tipus d’obra, i, en concret, la instal·lació de qualsevol tipus de tanca o 

separació, barbacoes, taules fixes o bancs, així com la modificació de l’interior o exterior de la 
caseta o armari d’eines, o la construcció i instal·lació de nous elements o modificació dels 
existents, quedant subjecte a la possible autorització de l’Ajuntament. 

5. La instal·lació de bidons o altres contenidors per acumulació d’aigua. 
6. Només es podrà utilitzar canya natural o fusta tractada com a tutor de les collites. No es permet 

l’ús d’altres materials (com ara varetes de ferro) a fi de preservar la integració paisatgística en el 
seu entorn. 

7. La tinença i cria de qualsevol mena d’animal o bestiar. 
8. Passar la nit a l’àrea dels horts municipals ni fer servir les edificacions existents com a domicili. 
9. Caçar, fer captura d’ocells en viu, talar arbres, l’eliminació de marges o talussos arbustius o 

qualsevol altra activitat susceptible de causar un dany en la fauna i flora que pugui existir a l’hort. 
10. L’acumulació o abandonament de qualsevol material o deixalla, ja sigui a dins o fora de l’hort, així 

com l’aportació de qualsevol tipus d’objecte (plàstics, metalls, contenidors, mobiliari...) aliè a la 
funció de l’hort i susceptible d’alterar l’estètica del lloc. Com a excepció es permet l’acumulació de 
residus vegetals en el lloc habilitat corresponent, per a l’elaboració de compost. 

11. Alterar els camins, les zones de pas entre parcel·les i les conduccions de reg de l’hort adjudicat. 
Tampoc es podran canviar els panys i cadenats de les entrades. 

12. Moure les fites i tanques que delimitin l’hort municipal. L’adjudicatari s’obliga a executar el seu 
treball dins dels límits de l’hort adjudicat, sense extralimitar la seva activitat més enllà dels límits 
de la parcel·la adjudicada. 

13. Plantar arbres, arbustos i plantes plurianuals amb l’excepció de la carxofa, l’espàrrec, i les 
maduixes, de manera que no puguin envair les finques confrontades. Aquests conreus no seran 
mai causa de prevalença per l’allargament del termini de l’autorització d’ús privatiu, ni causa 
d’indemnització. 

14. 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 
l’Ajuntament, i llevat de l’ajuda mútua entre hortolans i/o persones amb vincle familiar, afectiu, 
d’afinitat, associatiu o de qualsevol altre tipus, d’acord amb la clàusula segona d’aquestes bases. 

15. Deixar l’hort sense treballar per temps superior a 6 mesos. En cas d’impossibilitat temporal, que 
no es podrà allargar més de 6 mesos, l’adjudicatari haurà de comunicar aquesta circumstància a 
l’Ajuntament. 
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16. Circular per l’interior de l’equipament amb vehicles de motor. 
17. Estacionar vehicles a motor a l’interior de l’equipament. 
18. La instal·lació d’estructures d’hivernacles. 
19. Sostreure eines, materials de les instal·lacions, productes conreats per d’altres adjudicataris o 

persones usuàries vinculades, o productes procedents de parcel·les comunitàries. 
20. Mantenir una conducta incívica entre els adjudicataris o persones usuàries vinculades. Les faltes 

de respecte, amenaces i agressions, ni verbals ni físiques. 
21. En el cas d’entitats, a més a més: 

a. Dur a terme activitats no incloses al projecte sense autorització del Cap de finca.  
b. Permetre l’ús de l’hort a persones no vinculades amb l’entitat sense autorització del Cap 

de finca.  
 
2.- Cada persona física o entitat autoritzada vetllarà perquè les persones usuàries a elles vinculades 
no realitzin cap de les actuacions no permeses, excepció feta de les assenyalades als números 15 i 
21, que corresponen exclusivament a aquelles. Així mateix, en cas que les persones usuàries 
vinculades incorrin en alguna actuació no permesa que els són extensibles, la persona autoritzada 
adoptarà les mesures necessàries perquè la persona vinculada no torni a incórrer en la mateixa 
conducta, inclosa la privació d’entrada a l’equipament. 
 
 
IV) EL CONSELL DE L’HORT 
 
Clàusula 18 – Composició i Presidència 
 
1.- El Consell de l’Hort és un òrgan de participació que estarà format per persones autoritzades 
(persones físiques i entitats) i, pel que fa a l’Ajuntament de Rubí, per una o més persones 
representants. 
 
2.- El nombre de membres que correspon al col·lectiu de persones autoritzades és de 3. 
 
Quan el nombre de candidatures excedeixi el de membres reservat al col·lectiu, les persones que 
hauran d’ocupar els càrrecs seran escollides per sorteig entre els candidats i les candidates. 
 
Quan no existeixin candidatures o les existents no arribin a cobrir el nombre de membres reservat al 
col·lectiu, les vacants seran ocupades per les persones escollides per sorteig entre tots o la resta de 
persones autoritzades, respectivament. 
 
3.- Les persones membres del consell, excepte les representants municipals, finalitzaran la seva 
tasca en el moment que s’extingeixi la pròpia autorització. En cas de dimissió abans que arribi aquest 
moment, la vacant podrà ser coberta voluntàriament per una altra persona autoritzada i, en el seu 
defecte, serà coberta per sorteig entre la resta de persones autoritzades que no siguin membres del 
Consell. 
 
4.- Les persones representants de l’Ajuntament de Rubí obriran un període per a la presentació de 
candidatures i seran les encarregades de realitzar, si escau, els sorteigs a què es refereixen els 
apartats precedents. 
 
5.- La Presidència del consell serà exercida per una de les persones representants municipals, que 
serà l’encarregada de convocar-ho i dirigir les sessions. 
 
 



Clàusula 19 – Funcions 
 
1.- Corresponen al Consell de l’Hort les funcions següents: 
 

a) Fomentar la participació, creant espais de debat i reflexió en l’àmbit de l’horticultura i el 
consum responsable, intercanviant informació i experiències i com a canal per fer arribar 
inquietuds, necessitats i suggeriments dels usuaris i ciutadans.  

b) Assessorar i donar elements per avaluar el funcionament dels horts municipals i possibles 
millores a introduir. Proposant, si escau, instruccions de funcionament amb l’objectiu de 
millorar la gestió i convivència per una posterior elevació als òrgans competents. 

c) Elaborar propostes d’activitats d’educació ambiental vinculades a l’hort i avaluar-les 
d) Afavorir el coneixement mutu i la coordinació entre l’Ajuntament, entitats i ciutadans usuaris 

dels horts. 
e) Promoure la responsabilització dels usuaris envers l’ús dels horts municipals. 

 
2.- Les decisions adoptades pel consell no tenen caràcter vinculant, ni executiu. 
 
 
V) DEURES DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 
Clàusula 20 – Deures municipals: 
 
Correspon a l’Ajuntament de Rubí el següent: 
 
a) Proporcionar un comptador de reg per a cada parcel·la i l’escomesa.  
 
b) Assumir el pagament del consum d’aigua fins als 1m³/m²/any de cada parcel·la. 
 
c) La neteja periòdica dels lavabos de l’edifici d’ús comunitari. 
 
d) La presència segons necessitats d’un Cap de finca que atendrà i assessorarà els adjudicataris i les 
persones usuàries vinculades i informarà de qualsevol incidència que es produeixi.  
 
e) Facilitar un espai i/o armariet per a ús personal o compartit on guardar roba i eines. L’Ajuntament 
no es farà responsable de les eines i efectes personals privats. 
 
f) Facilitar una clau/targeta per l’obertura i tancament de l’equipament i edificació. La renovació 
d’aquesta clau per pèrdua o altra circumstància anirà a càrrec de l’autoritzat (persona física o entitat). 
En el cas de les entitats inicialment es cediran fins un màxim de 7 claus per parcel·la, i en cas que es 
justifiqui i les possibilitats de gestió per part de l’Ajuntament es valorarà cedir més claus.  
 
 
VI) EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
Clàusula 21 – Causes d’extinció 
 
1.- L’autorització s’extingirà per les següents causes: 
 
a) Per venciment del  termini de duració establert a les presents bases. 
 
b) Per mutu acord entre les parts. 
 
c) Per desistiment o renúncia a l’autorització concedida, mitjançant escrit presentat en aquest sentit. 
S’equipara al desistiment o la renúncia la manca d’utilització efectiva de l’espai cedit durant més de 
sis mesos, segons preveu la Clàusula 17.15 d’aquestes bases 
 
d) Per incapacitat o mort de la persona autoritzada o extinció de la personalitat jurídica de l’entitat.  
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e) Per incompliment o la falsedat en la documentació requerida. 
 
f) Per impagament de la taxa per utilització privativa del domini públic o dels consums d’aigua o de 
qualsevol altra obligació econòmica que sigui a càrrec dels autoritzats.  
 
g) Per la comissió de les faltes que, d’acord amb el règim sancionador establert a la clàusula 24 
d’aquestes bases, suposen la revocació de l’autorització. 
 
h) Per revocació unilateral motivada per part de l’Ajuntament de Rubí.  
 
i) Les causes d’extinció previstes a la Llei 33/2003 i al Decret 336/1988 que no es trobin ja recollides a 
les lletres anteriors.  
 
 
Clàusula 22 – Reintegrament de la possessió 
 
1.- Cada parcel·la es retornarà a l’Ajuntament de Rubí lliure del sistema de reg localitzat que hagi 
estat instal·lat per l’autoritzat. Els béns o elements que integren aquest sistema es consideraran 
abandonats a tots els efectes, sense dret del particular a cap tipus d’indemnització o compensació 
econòmica, si no són retirats dins el termini màxim de 5 dies hàbils comptats des de l’extinció de 
l’autorització. L’Ajuntament de Rubí donarà al béns o elements abandonats la destinació que estimi 
convenient, fins i tot, la incorporació definitiva a la parcel·la, en quin supòsit el sistema tindrà la 
consideració de preexistent per a futures autoritzacions. 
 
Tractant-se de sistema de reg preexistent, qualsevol bé o element que hagi estat incorporat com a 
conseqüència del deure de manteniment o reposició, i  fins i tot com a millora voluntària, quedarà 
incorporat definitivament al sistema, sense dret del particular a cap tipus d’indemnització o 
compensació econòmica. 
 
2.- Cada adjudicatari haurà de retornar a l’Ajuntament de Rubí les claus i buidar l’armariet d’ús 
personal immediatament després d’haver-se extingit l’autorització. Un cop transcorregut el termini 
màxim de 5 dies hàbils sense que s’hagin retornat les claus de l’armariet, l’Ajuntament de Rubí 
procedirà a l’obertura del mateix. Tot allò que es pugui trobar a l’interior dels armariets es considerarà 
béns abandonats a tots els efectes i l’Ajuntament de Rubí els hi donarà la destinació que consideri 
convenient; reutilització, reciclatge, donació o disposició. 
 
3.- Les despeses suportades per l’Ajuntament de Rubí derivades dels dos apartats precedents, aniran 
a càrrec de la fiança dipositada. 
 
4.- Cada adjudicatari serà responsable de l’estat d’ús i conservació dels béns utilitzats en el moment 
del reintegrament de la possessió. En cas que hi hagi desperfectes, l’Ajuntament reclamarà la 
reparació a l’adjudicatari i, en cas que aquest no repari, es procedirà a executar la reparació de forma 
subsidiària, executant la fiança i reclamant el valor de la diferència, si escau,  d’acord amb allò previst 
als articles 99, 100 i 102 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. A les parcel·les grupals, la responsabilitat serà solidària entre tots els 
adjudicataris, llevat que pugui ser individualitzada en una o, si escau, algunes persones físiques 
concretes, supòsit aquest darrer en què hi haurà responsabilitat solidària entre elles. 
 
 
VII) INFRACCIONS I SANCIONS. REPOSICIÓ DE LA SITUACIÓ FÍSICA ALTERADA 
 
Clàusula 23 – Classificacions de les infraccions 
 
1.- Faltes lleus. 
 
Del conjunt d’obligacions i d’actuacions no permeses es consideraran faltes lleus totes aquelles 
conductes que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. Les infraccions lleus seran 
sancionades amb amonestació. 



 
2.- Faltes greus.  
 
Tindrà la consideració de falta greu: 
 
a) L’incompliment de qualsevol de les obligacions assenyalades als números 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 15 i 
16 de la Clàusula 16.1. 
 
b) La infracció de qualsevol de les actuacions no permeses assenyalades als números 5,  6, 10, 18, 
19 i 21 de la Clàusula 17.1.  
 
c) No adoptar les mesures necessàries a què es refereixen la Clàusula 16.2 i la Clàusula 17.2, quan 
la conducta de la persona usuària vinculada sigui alguna de les tipificades com a falta greu. 
 
d) La comissió de 3 faltes lleus. 
 
3.- Faltes molt greus. 
 
Tindrà la consideració de falta molt greu 
 
a) L’incompliment de l’obligació assenyalada al número 9 de la Clàusula 16.1. 
 
b) La infracció de qualsevol de les actuacions no permeses de la Clàusula 17 que no està tipificada 
com a falta greu, a excepció de la número 15 que prohibeix “Deixar l’hort sense treballar per temps 
superior a 6 mesos”, donat que aquesta conducta s’equipara a desistiment o renúncia de 
l’autorització, segons la clàusula 21.1.c). 
 
c) No adoptar les mesures necessàries a què es refereixen la Clàusula 16.2 i la Clàusula 17.2, quan 
la conducta de la persona usuària vinculada sigui alguna de les tipificades com a falta molt greu. 
 
d) La comissió de 3 faltes greus. 
 
 
Clàusula 24 – Revocació de l’autorització i pèrdua temporal del dret a noves adjudicacions 
 
1.- L’Ajuntament de Rubí podrà sancionar a les persones físiques i a les entitats adjudicatàries que 
incorrin en incompliment de les seves obligacions o que portin a terme actuacions no permeses. 
D’acord amb la tipificació de les faltes, l’Ajuntament de Rubí podrà revocar l’autorització privativa del 
domini públic sobre l’hort urbà concedida. A aquesta sanció es podrà afegir la pèrdua del dret a noves 
adjudicacions per un període de 5 anys.  
 
2.- Les infraccions greus realitzades tant per autoritzats com per persones vinculades a aquests seran 
sancionades amb la revocació de l’autorització. 
 
3.- Les infraccions molt greus realitzades tant per autoritzats com per persones vinculades a aquests 
seran sancionades amb la revocació de l’autorització i la pèrdua de la possibilitat d’obtenir noves 
autoritzacions durant 5 anys. 
 
 
Clàusula 25 – Reposició de la situació física alterada 
 
A més de la sanció que correspongui, s’imposarà al subjecte sancionat el deure de reposar la situació 
física alterada quan aquesta mesura sigui procedent. 
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VIII) NORMATIVA APLICABLE 
 
Clàusula 26 – Normativa aplicable 
 
En tot allò no regulat a les presents bases, les autoritzacions d’ús privatiu resten subjectes a la 
següent normativa: 
 

a) Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP).  
b) 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 (TRLMRLC).  
c) Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 

locals (RPEL)  
d) Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

de Catalunya (LRJPAPC)  
e) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 

normes de dret privat. 
 
 
 
Rubí, 19  d’abril  de 2018   
  
La tècnica de Medi Natural 
 
 
 
 
 
 
Montse Gallén Generoso 

La lletrada Serveis Jurídics 
 
 
 
 
 
 
Visitación Rico Flor 

 
 
 

 
La coordinadora de l’Àmbit de Medi Ambient 
i Serveis Funeraris 
 
 
 
 
 
Coral Coscollola Crespo 
vist i plau 
 

  



 
 
ANNEX I .- MODEL SOL·LICITUD 
 

 
  





 

 

 

 

 
ANNEX II.- MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE 
  



Plaça Pere Aguilera, 1, 08191 Rubí (Barcelona) - T. 93 588 70 00 - www.rubi.cat

ANNEX II .- MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓ RESPONSABLE PEL PROCEDIMENT PER L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS 
D’US PRIVATIU DE ESPAI PÚBLIC DE L’HORT DE COVA SOLERA PER AUTOCONSUM

 

ESPAI RESERVAT PER SEGELL REGISTRE GENERAL 
D’ENTRADA DE DOCS.

NO ANIRIA ACOTAT, NI DELIMITAT. ÉS IMPOSSIBLE PEL 
SISTEMA TÈCNIC QUE ES FA SERVIR

DADES PERSONALS 

En/na major d’edat, amb DNI

 domicili Codi postal  Població  telèfon

 Població  Província  Codi Postal 

Correu electrònic 

DECLARO

 
Rubí,          de                                        de 201
 
Signat 

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades 

d’aquestes dades és mantenir i gestionar els expedients administratius 
de l’Ajuntament i no es podran cedir.

i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació 

a la Ciutadania (OAC) a l’adreça: c. Narcís Menard 13-17, 08191 de Rubí.

1. Només s’ha presentat una sol·licitud per unitat familiar.
2. No disposo a títol de propietari, ni d’arrendatari o similar de cap altre hort o terreny de conreu a Rubí.

3. No s’ha adjudicat autorització d’hort a Rubí a cap membre de la mateixa unitat familiar.
4. Estar al corrent del pagament de les obligacions amb l’hisenda local.

I per que així consti, signo la present declaració responsable.

 5.Que sóc coneixedor de que el incompliment o la falsedat en la documentació requerida, 
    implicarà la pèrdua automàtica de l’autorització.



 
 
 
 
ANNEX III.- PROTOCOL SERVEIS SOCIALS 
 
 
 
 
 

1. DADES DEL SUBJECTE. 
 

Cognoms:   Nom:   

Sexe:    Data naix: 

Adreça:                           Telèfon:  

Coreu Electrònic:  

 

 

 

2. DADES DE L’ENTITAT O SERVEI QUE DERIVA 

 

Entitat/Servei:  

Professional referent: 

Telèfon de contacte: 

Correu electrònic:  

 

 

3.  MOTIU DE LA DERIVACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubí, ............. de .................. de 201... 
 
 
 
 
       Nom..........................      Nom................................... 
       Signatura de l’usuari     Signatura del professional referent 

 



 

 

 

 
ANNEX IV.- PLÀNOL EQUIPAMENT 
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