HORTS URBANS FAMILIARS DE CAN CASANOVAS
A la zona de Can Casanovas de propietat municipal al llarg del temps s’hi han
establert diferents usuaris que han realitzat el conreu de la zona sense
criteris definits, han utilitzat unes instal·lacions precàries, s’han desenvolupat
alguns usos no aconsellables (com l’existència d’animals, la venda de
productes, entre altres), han existit problemes de convivència, i pràctiques no
regulades ni comunes per a tots els usuaris.
Degut a tots aquests antecedents, s’ha decidit ordenar la zona per tal de
complir criteris, normativa, i que permeti proporcionar unes condicions
similars per a tots els interessats, que afavoreixin la integració en el medi,
amb finalitat social i lúdica.
L’ordenació de la zona de horts de Can Casanovas, preveu adequar parcel·les
per al conreu agrícola d’autoconsum. La zona disposarà d’unes instal·lacions
comunes per a tots els usuaris; s’hi establiran unes condicions d’ús, que
hauran de complir els hortolans.
Per accedir als horts s’establirà un procediment per l’adjudicació i l’entrega
de parcel·les als interessats que es publicarà pels mitjans habituals. Els
interessats hauran de complir les següents condicions:
a) 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. No obstant, podran
també optar a l’adjudicació, un grup o col·lectiu sempre que els seus
membres compleixin les condicions establertes en aquest article quan
s’afegeixi l’acreditació de finalitats de tipus pedagògic, terapèutic o
social.
b) No disposar, a títol de propietari, arrendatari o similar, de cap altre
hort o terreny de conreu, ja sigui dins del terme municipal de Montgat o
dins de la comarca.

c) No haver se adjudicat anteriorment altre parcel·la o hort a un
membre de la mateixa unitat familiar.
Es valorarà complementàriament:
d) A la data d’inici del procés de sol·licituds, s’adjudicaran els següents
punts: per estar empadronat a Montgat (10 punts), per formació en
manteniment d’horts degudament acreditada (5 punts), per majors de
65 anys o jubilats (3 punts).

