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13.- Condicións específicas de cultivo: cultivo ecolóxico 
 
13.1. A agricultura que se desenvolverá será ecolóxica, por iso deberanse respectar os principios e criterios técnicos 
establecidos pola normativa de agricultura ecolóxica en vigor desde o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de 
Galicia (CRAEGA). 
 
13.2. Potenciarase e fomentarase o intercambio e o emprego de sementes autóctonas e especies locais. 
 
13.3. O Concello procurará facilitar, en función das dispoñibilidades orzamentarias, asesoramento técnico 
especializado durante un número de horas semanais ou mensuais, así como realizar xornadas sobre cuestións 
específicas relacionadas coa agricultura ecolóxica e que resulten de interese para as persoas usuarias. 
  
O Concello poderá realizar acordos de colaboración con asociacións que desenvolvan iniciativas privadas de hortas 
urbanas, para os efectos de que as/os usuarias/os da horta obxecto deste procedemento poidan participar nas 
actividades formativas e divulgativas daquelas. 
 
13.4. Os cultivos desenvolvidos polo/a adxudicatario/a deberán respectar os seguintes requirimentos: 
 
a) O uso da horta urbana será exclusivo para o cultivo hortícola, de tubérculos, legumes e flores, así como para 
plantas aromáticas e/ou medicinais. 
b) As finalidades dos cultivos serán alimentarias circunscritos ao ámbito do consumo familiar, e queda prohibida a 
súa posterior venda. 
c) Poderanse plantar especies hortícolas plurianuais, pero non dará lugar a ningún dereito á extensión do período de 
duración da autorización concedida. 
d) Queda expresamente prohibido o cultivo de: 

- Especies ornamentais que poidan suscitar riscos para a saúde humana das persoas usuarias do parque 
- Plantas transxénicas 
- Especies vexetais ou plantas degradantes da terra, do solo e/ou o subsolo 
- Especies invasoras 
- Plantas psicotrópicas e aquelas prohibidas por Lei 

e) Poderase instalar alcouves nos que se sementarán e se criarán plantas hortícolas durante un curto período de 
tempo para seren logo transplantadas a ecohorta. Estes alcouves poderanse instalar, de xeito temporal, na horta 
común, nas parcelas individuais ou nas mesas de cultivo. 
 
13.5. O/a adxudicatario/a deberá respectar as seguintes especificacións técnicas referidas ao uso de fertilizantes e 
tratamentos fitosanitarios:  

 
a) Os fertilizantes e produtos fitosanitarios non ecolóxicos quedan prohibidos. Tampouco poderán emitir partículas 
indesexables á atmosfera que lles poidan provocar danos ás demais persoas da contorna, flora e/ou fauna, nin 
utilizar produtos de limpeza ou outros que contaminen o solo. 
b) Usaranse remedios naturais contra as pragas e enfermidades, e fertilizarase a terra con fertilizantes ecolóxicos 
certificados ou con materia orgánica previamente descomposta (compost etc.), en lugar de fertilizantes artificiais. 
c) A eliminación de malas herbas deberase facer manualmente. 
d) Quedan expresamente prohibidos: 

- Todos os fertilizantes orgánicos de sínteses e os compost elaborados con produtos contaminados (pallas, 
estercos, herbas e fertilizantes orgánicos tratados con pesticidas e herbicidas). Non se poderá utilizar esterco 
procedente de deposicións de animais ou persoas. 
- Todos os fertilizantes minerais (nitroxenados, fosfatados, potásicos, magnésicos, cal vivo etc.) obtidos por 
procedementos químicos. 
- Insecticidas, funxicidas, acaricidas e outros produtos procedentes da síntese química. 
- No que atinxe o control de pragas e enfermidades, para aqueles produtos autorizados na práctica da agricultura 
ecolóxica (caldo bordolés, xabón potásico, etc.), ao tratarse dun espazo público estarase ao disposto no RD 
1311/2021, do 14 de setembro, polo que se establece o marco de actuación para acadar un uso sostible dos 
produtos fitosanitarios. Será obrigatorio presentar unha solicitude ao Servizo Municipal de Medio Ambiente no 
Rexistro Municipal, de acordo cos requisitos establecidos no antedito Real Decreto. O seu uso terá sempre 
carácter excepcional. Será obrigatoria a comunicación ao resto das persoas da horta, una vez autorizado o seu 
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uso polo Concello. En calquera caso, estas sustancias só poderán ser aplicadas polas persoas coa titulación esixida 
no antedito Real Decreto. 
- As trampas, redes, cepos, lazos, escopetas, tiradores de goma ou métodos de captura non selectivos para a 
fauna, así como a colocación de cebos que inclúan sustancias velenosas. Serán admisibles métodos tradicionais e 
incruentos para espantar as aves, sempre que non teñan un impacto paisaxístico negativo (como o que ten a 
utilización de plásticos, CDs etc.). En calquera caso, deberán ser informadas as persoas responsables municipais 
do problema de praga detectado e dos medios que se pretendan empregar para palialo. 

e) Está autorizada a utilización das seguintes sustancias: 
- Os fertilizantes procedentes de humus de miñocas, os estercos compostados (entendendo a compostaxe como 
un proceso de fermentación aeróbiga), fertilizantes verdes e restos de colleitas perfectamente descompostos, así 
como os compost elaborados a partir de residuos non contaminados. En calquera caso, o fertilizante orgánico 
deberá estar suficientemente compostado. 
 - Os fertilizantes minerais de orixe natural (fosfatos naturais moídos, pos de silíceas, calcarias moídas, dolomitas 
etc.). 
- Poderanse aplicar distintos preparados a base de plantas (maceracións, infusións, decoccións etc.) de uso 
común na agricultura ecolóxica.  
- Os métodos biolóxicos para o control de herbas competidoras (acolchado, monda manual ou semimanual, 
cultivo en bancal profundo). 

 
13.6. En relación coa xestión da rega, o/a adxudicatario/a terá prohibido:  
 
- Deixar tomas de auga abertas, regar en períodos nos que pola humidade do terreo non sexa necesario, malgastar a 
auga de rego ou utilizar métodos de rego que provoquen un consumo anormal da auga dispoñible. 
- A traída de augas desde calquera outro punto que non estea habilitado para iso e que non conte con autorización. 
- O rego con aspersores ou outros medios que poidan invadir os arredores da horta. As persoas usuarias deberán 
realizar a rega utilizando regadeiras a partir da toma de auga asignada a horta, salvo que se habilite algún sistema de 
rega eficiente, como o sistema por goteo ou similar.  
- Poderá propoñerse no Plan Anual de Melloras da ecohorta, a transformación a un sistema de rega de por goteo ou 
sudación sectorizado co obxectivo de mellorar a eficiencia na rega e diminuír o gasto de auga. 
 
13.7. Para o tratamento adecuado dos residuos, o/a adxudicatario/a cumprirá as seguintes pautas: 
 
- As persoas adxudicatarias serán responsables do adecuado estado de limpeza da parcela e do tramo do camiño que 
a delimite e para iso deberán depositar os restos orgánicos que non sexan tratados mediante compostaxe nos 
colectores verdes máis próximos. O resto de residuos non orgánicos depositaranse nos colectores de materia 
inorgánica máis próximos da vía pública. 
- Queda expresamente prohibida a queima de restos vexetais ou residuos. 
- Prohíbese a realización de verteduras ou depósitos de residuos dos restos da roza ou limpeza doa horta, na horta 
ou na súa contorna, excepto cando estes depósitos estean autorizados e destinados á compostaxe. 
- Os restos da eliminación das plantas cualificadas como invasoras no RD 630/2013, do 2 de agosto, polo que se 
regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras (Herba da Pampa, Margarita africana, etc), non se poderán 
incorporar ao proceso de compostaxe. 
- Non se poderán arrimar restos de ningún tipo fóra do recinto da ecohorta. 
 


