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12.- Normas de uso que deberán cumprir os/as adxudicatarios/as 
 
12.1. O/a adxudicatario/a da autorización indicada deberá cumprir as seguintes obrigas: 

 
a) A horta deberá ser cultivada empregando técnicas da agricultura ecolóxica. 
b) As/os usuarias/os deberán manter en todo momento a parcela ou mesa de cultivo adxudicada en perfecto 
estado de limpeza e conservación. Deberanse respectar todos os elementos que forman parte da horta. No 
caso das parcelas, deberán manter limpo o tramo dos camiños as delimiten. 
c) As/os usuarias/os adquirirán e manterán todos os elementos necesarios para o cultivo da horta 
(ferramentas, carretillas, mangueiras, sementes, abonos, plantas, etc.) 
d) Ao finalizar a vixencia da autorización, o/a adxudicatario/a deberalle devolver a parcela ou a mesa de cultivo 
ao Concello en idénticas condicións ás da súa entrega inicial. 
e) Procurarase que as novas adxudicacións se realicen sempre despois da recollida da colleita pero no caso de 
que no momento de extinguirse a autorización existisen colleitas pendentes de recolección, e de existiren 
novas persoas adxudicatarias da parcela ou da mesa de cultivo, os cultivos entenderanse entregados ás novas 
persoas adxudicatarias. En caso de non existiren novos/as adxudicatarios/as, permitiráselles aos/ás 
adxudicatarios/as que recollan a dita colleita. 
f) As/os usuarias/os deberán evitar producir molestias ou danos a terceiras persoas, polo que deberán manter 
en orde a parcela ou mesa de cultivo e os seus arredores. Así mesmo, os apeiros de labranza que non estean 
sendo usados deberán estar adecuadamente gardados e baixo chave na caseta habilitada para iso, para evitar 
riscos para as persoas usuarias do parque.  
g) Deberán cumprir coas normas mínimas de convivencia e respecto ao persoal municipal e demais usuarias/os. 
h) Atenderán os requirimentos que, en cumprimento desta convocatoria, lles faga chegar o persoal do Concello 
ou a policía Municipal. 
i) Facilitarán o labor de control e inspección dos inspectores ambientais e da policía municipal, e poñerán á 
súa disposición toda a documentación e información que lles sexa requirida, e non obstaculizarán o acceso ás 
instalacións ou elementos da horta. 
j) Se a parcela ou mesa de cultivo adxudicada permanecese desatendida ou en evidente estado de abandono 
ou sen uso por un período superior a 1 mes e sen xustificación razoada (agás os meses de decembro a 
febreiro), poderá revogarse a autorización, logo da previa audiencia á persoa interesada. 
k) Se unha persoa, por motivos xustificados (enfermidade, traslado temporal, etc), non puidera atender a 
parcela pero prevé seguir facéndoo máis adiante, deberá comunicalo ao Concello informando da duración 
desta situación. Este período non pode ser superior a un calendario de cultivo (primavera-verán ou outono-
inverno).  
l) No caso de que a persoa desista de cultivar a parcela deberá comunicalo ao Servizo de Medio Ambiente para 
que horta non sufra abandono e se poda adxudicar a unha nova persoa da listaxe de espera.  
l) En caso de desisitimento ou ao finalizar a adxudicación, a persoa titular da autorización deberá entregar as 
chaves da caseta e do caixón de ferramentas e calquera outro elemento, se o houbese, posto á súa disposición 
para o uso e aproveitamento da horta urbana. 
m) No caso de  producirse unha avaria ou fuga no sistema de rega, será responsabilidade das persoas 
adxudicatarias pechar a vila xeral da entrada da auga á horta e reparar a avaria. No caso que a avaria estea 
provocada por defectos da infraestrutura base, deberán avisar coa maior celeridade á Concellería de Medio 
Ambiente. 

 
12.2. O/a adxudicatario/a da autorización indicada non poderá levar a cabo as seguintes actuacións: 
 

a) A cesión ou traspaso da parcela ou da mesa de cultivo a terceiras persoas. 
b) Modificar a estrutura ou superficie que se cede en orixe ou variar o deslinde efectuado polo Concello. 
c) Deixar na horta ou nos arredores ferramentas ou utensilios ao finalizar a xornada. 
d) O uso de grellas. 
e) Usar ferramentas motorizadas, coa finalidade de evitar ruídos na contorna e a terceiras persoas. No caso de 
necesitar puntualmente a súa utilización, poderá presentar solicitude motivada de autorización ao concello 
para a súa valoración.  
f) A xeración de lume na parcela ou na mesa de cultivo ou arredores. 
g) A construción de calquera tipo de edificio na parcela ou arredores. 
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h) A ocupación con obras ou instalacións fixas, a instalación de casetas, pozos, alpendres, caravanas, quioscos, 
ou calquera tipo de instalación ou elemento. No caso de que a adxudicataria considere indispensable dispoñer 
de determinados elementos para un mellor aproveitamento, poderá incluír a súa solicitude motivada no Plan 
Anual de Melloras da ecohorta. 
i) A instalación ou utilización de elementos que deterioren a paisaxe ou o aspecto da contorna.  
j) A entrada e permanencia de animais domésticos. 
k) O almacenamento de sustancias perigosas, tóxicas ou combustibles.  
l) O acceso de vehículos de tracción mecánica salvo excepcións debidamente xustificadas. 
m) A utilización de calquera produto fitosanitario, salvo remedios naturais autorizados para agricultura 
ecolóxica de acordo co apartado 13.5 desta convocatoria. 

 


