
 
    AJUNTAMENT D’ ABRERA 
 

 
SOL·LICITUD HORT URBÀ A CAN MORRAL 
                                                                                                        
Nom i cognoms / Entitat                                                                                                      

 
NIF/NIE/CIF 

 
Domicili                                                                                                                                                

 
Telèfon 

 
Codi postal i població                                                                                                                             

 
Adreça electrònica               

 
Representant: Nom i cognoms 
                                                                                                         

NIF/NIE  
 

 
EXPOSO 
 

Que la meva condició és de: 

 Jubilat/ada 

 Prejubilat/ada  

Entitat/Associació 

 
SOL·LICITO 
 

Una parcel·la de titularitat municipal per a la explotació i conreu hortícola per a consum familiar 

 

Documentació necessària 

• DNI/NIE de/la sol·licitant o el seu representant 

• En el cas d’entitat, el corresponent CIF 

 

Requisits a complir 

• Ser veí/na d’Abrera, major d’edat, i constar al Padró Municipal com a resident el dia de l’aprovació d’aquestes 

bases. 

• No estar en possessió (el sol·licitant, cònjuge, parella de fet o qualsevol altre membre de la unitat familiar) 

d’una altra parcel·la d’horts municipals. 

• No estar en possessió (el sol·licitant, cònjuge, parella de fet o qualsevol altre membre de la unitat familiar) de 

cap altre terreny de conreu, per qualsevol títol. S’exceptuen aquelles persones que posseeixin un hort en 

situació irregular al terme municipal d'Abrera, al qual hauran de renunciar i restituir al domini públic, abans de 

ser adjudicataris d’una parcel·la municipal. 

• En cas de les entitats, hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. 
 

Signatura 
 
 
 
Localitat i data:  
 

 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’ Entrada i Sortida de Documents, del qual és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de 
tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres 
administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre 
consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant el correu electrònic: 
informacio@ajuntamentabrera.cat o en el correu postal: Oficina d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera.  

Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera 


