
 

 
COMUNICAT 

 

En compliment dels apartats 6 b, c, d i o del Reglament Regulador de les Condicions d'ús, com a Horts, dels terrenys de Propietat Municipal existents al 
municipi de Barberà del Vallès, publicat el 16.09.2004 al BOP, s'informa als usuaris d'aquestes instal·lacions el següent: 
 
Es recorda la obligatorietat de mantenir les parcel·les individuals, els magatzems, els passadissos i els espais d'afluència comunitària lliures d'aquells elements 
que no siguin imprescindibles per a l'activitat agrícola.  
 
Amb la finalitat de retirar tots els elements esmentats, durant el mes de setembre , s'habilitaran de forma extraordinària uns contenidors  especialment 
destinats a l'abocament de materials de rebuig  tals com fustes, ferros i plàstics diversos. 
 
Es recorda que els contenidors actuals  són únicament per a dipositar-hi matèria orgànica , és a dir, restes vegetals. 
 
Entre altres elements, cal retirar: plàstics, tendals, pèrgoles, dipòsits, taules, cadires, i malles d'ocultació, fustes i plàstics de diferents tipus, elements decoratius 
i banderes. Cal desmuntar casetes i estructures. Es recorda que les tanques de les parcel·les han de ser de malla de simple torsió, no poden superar 1m 
d'alçada i no hi pot haver cap material, de forma que pugui veure's el que hi ha al darrera sense dificultat. 
 
Agraïm la seva col·laboració 
 

 

COMUNICADO 
 
En cumplimiento de los apartados 6 b, c, d y o del Reglamento Regulador de las Condiciones de uso, como Huertos, de los terrenos de Propiedad Municipal 
existentes en el municipio de Barberá del Vallés, publicado el 16/09/2004 en el BOP, se informa a los usuarios de estas instalaciones de lo siguiente: 
 
Se recuerda la obligatoriedad de mantener las parcelas individuales, los almacenes, los pasillos y los espacios de afluencia comunitaria libres de aquellos 
elementos que no sean imprescindibles para la actividad agrícola. 
 
Con el fin de retirar todos los elementos mencionados, durante el mes de septiembre , se habilitará de forma extraordinaria unos contenedores  especialmente 
destinados al vertido de materiales de desecho  tales como maderas, hierros y plásticos diversos. 
 
Se recuerda que los contenedores existentes  son únicamente para depositar materia orgánica , es decir, restos vegetales. 
 
Entre otros elementos, hay que retirar: plásticos, toldos, pérgolas, depósitos, mesas, sillas, y mallas de ocultación, maderas y plásticos de diferentes tipos, 
elementos decorativos y banderas. Hay que desmontar las casetas y estructuras. Se recuerda que las vallas de las parcelas deben ser de malla de simple 
torsión, no pueden superar 1 m de altura y no puede haber ningún material, de forma que pueda verse lo que hay detrás sin dificultad. 
 

Agradecemos su colaboración. 



 

Per a tenir més informació podeu comunicar amb el 
departament de Dinamització d'horta municipal, al 
telèfon 937297171 extensió 321 o consultar 
l'apartat d'horta a la pàgina web de l'Ajuntament: 
http://www.bdv.cat/horta 


