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Objectiu del concurs
La finalitat del concurs és autoritzar l’ús de 
15 parcel·les de l’hort de la Sagrada Família 
als residents del districte de l’Eixample que 
compleixin els requisits establerts.

L’assignació es farà mitjançant un sorteig 
públic entre les persones admeses.

El reglament de règim intern i de funcionament 
dels horts urbans es podrà consultar al tauler 
d’anuncis del districte de l’Eixample durant el 
període d’inscripció.

Condicions per accedir-hi
• Viure al districte de l’Eixample.
• Tenir 65 anys o més i estar jubilat.
• Estar capacitat físicament per al treball 

agrícola.
• Fer la sol·licitud en el període especificat 

més avall.
• No conviure al mateix domicili amb algú a qui 

ja s’hagi adjudicat una parcel·la.
• No haver estat adjudicatari d’una parcel·la 

del projecte d’horts urbans.
• No conviure en el mateix domicili amb algun 

altre sol·licitant del mateix concurs.

Termini i lloc d’inscripció
Període d’inscripció: del 4 al 21 de juny de 2018

En línia a través del portal de tràmits de 
l’Ajuntament de Barcelona. Més informació a: 
barcelona.cat/ecologiaurbana

Presencialment a qualsevol Oficina d’Atenció 
Ciutadana. Cal demanar cita prèvia:

• Entreu a ajuntament.barcelona.cat/cita.
• Utilitzeu els quioscos de tràmits i serveis.
• Truqueu al 010 (trucada gratuïta) o, si truqueu 

des de fora de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, al 931 537 010 (tarifa ordinària).

Documents necessaris per 
formalitzar la inscripció
• Document de Sol·licitud. Es pot descarregar 

del portal de tràmits.

Llista d’admesos al sorteig
El 27 de juny de 2018 es publicarà la llista 
d’admesos i exclosos al taulell d’anuncis del 
Districte de l’Eixample.

S’obrirà un període per a reclamacions, que 
anirà del 28 de juny al 12 de juliol.

Sorteig
El sorteig es realitzarà el 27 de setembre, a les 
12 h, a la sala d’actes de la seu del Districte de 
l’Eixample (carrer d’Aragó, 311). Se sortejaran 
les 15 parcel·les pendents d’adjudicació 
i s’elaborarà una llista d’espera amb les 
persones que no han resultat escollides en el 
sorteig.

Llista d’adjudicataris
El 28 de setembre a les 10, es farà pública la 
llista d’adjudicataris al taulell d’anuncis del 
Districte de l’Eixample.

S’obrirà un període per a reclamacions, que 
anirà del 28 de setembre al 10 d’octubre.

Publicació de la llista definitiva 
d’adjudicataris
El 15 d’octubre es farà pública la llista 
definitiva de les persones que podran fer ús 
d’una parcel·la.

Acte d’adjudicació i de signatura
El 31 d’octubre, a les 12 h, tindrà lloc l’acte de 
formalització de l’adjudicació i de lliurament 
de claus, a la seu del Districte de l’Eixample. 
Per poder signar els documents, caldrà 
presentar l’original del DNI.

Incorporació a les parcel·les
Els adjudicataris podran accedir a la seva 
parcel·la el 5 de novembre de 2018.

Concurs d’adjudicació de l’Hort Urbà de LA Sagrada Família


