
 

 

PLAN ANUAL DE MELLORAS DAS ECOHORTAS MUNICIPAIS 

Este Plan anual de melloras atópase recollido na convocatoria que rexe actualmente o uso das 

ecohortas municipais por parte da cidadanía « Convocatoria de autorizacións para o uso das 

hortas urbanas do Agra do Orzán, Novo Mesoiro, parque de Eirís e parque de Adolfo Suárez » 

(BOP de la provincia de A Coruña, 10 de febreiro de 2022) no seguinte artigo : 

Artg.15.–Participación das persoas físicas e xurídicas usuarias da horta. Plan Anual de Melloras 

da ecohorta. 

 

MODELO PARA A PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS  

ECOHORTA MUNICIPAL DE… 

CONVOCATORIA : (indicar mes e ano da convocatoria do Plan anual de melloras) 

1 TÍTULO DA PROPOSTA :  

2 ÁMBITO DA PROPOSTA (enerxía, auga, instalacións….) : 

3 MEMORIA DA PROPOSTA 

3.1 O seu obxectivo/s. 

3.2 Persoas ás que vai dirixida a actuación identificadas de xeito cualitativo e cuantitativo. 

3.3 Quen será a persoa o grupo de persoas que asume o seu desenrolo e no seu caso, o seu 

mantemento. 

3.4 Cales son os medios que solicita ao Concello para a súa implementación. 

3.5 Cal é a época idónea para a súa realización, de tal xeito que se acomode aos ciclos de cultivo. 

3.6 O custo aproximado. 

 

A proposta presentarase no Rexistro Municipal e achegará a seguinte documentación anexa: 

 Anexo I Unha listaxe de sinaturas das persoas que a apoian e que presentan a proposta á 

asemblea, cos seguintes datos: o nome e os apelidos, o DNI e o número da parcela/mesa 

que teñen adxudicada. 

 Anexo II Unha copia da acta da asemblea na que a proposta ou propostas resultaron 

aprobadas polas persoas adxudicatarias da ecohorta. Esta acta reflectirá, como mínimo : o 

nome da ecohorta, a data na que se realiza a asemblea, a sinatura das persoas que asisten, 

os datos das persoas que fan as funcións de presidencia e de secretaría e  o número de votos 

acadado por cada proposta. 

 Anexo III A listaxe do grupo de persoas que asume a execución e/ou o mantemento de cada 

proposta. Nesta listaxe figurará o nome e apelidos, o DNI, o número da parcela que teñen 

adxudicada e a sinatura. 

 



 
Anexo I Listaxe de persoas que presentan a proposta á asemblea 

ECOHORTA MUNICIPAL DE _______________  

Número de parcelas/mesas ________ 

Para achegar unha proposta á asemblea é necesario que estea asinada a lo menos polo 10%  das persoas/entidades adxudicatarias 

Núm. 
orde 

Núm. 
Parcela 

NOME E APELIDOS DNI Sinatura 

1     

2     

3     

4     

…     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo III Listaxe de persoas que se comprometen a desenvolver e, no seu caso, a realizar o mantemento as actuacións da proposta (p.e mobiliario, sistema 

de rega, etc.). 

ECOHORTA MUNICIPAL DE _______________  

PROPOSTA  ___________________________ 

Núm. 
orde 

Núm. 
Parcela 

NOME E APELIDOS DNI CONTACTO 
(teléfono/ mail) 

Sinatura Comprométese 
a súa 
execución  
(si, non) 

Comprométese 
ao seu 
mantemento 
(si, non) 

1        

2        

3        

4        

…        

        

        

        



 

 

Notas aclaratorias : 

 Só poderán asinar aquelas persoas que no momento de presentar a proposta, estean 

cultivando a horta. 

 Só se someterán a valoración aquelas propostas que involucren as persoas usuarias da 

ecohorta na súa implementación ou no seu desenrolo e aquelas que supoñan unha mellora 

ou beneficien ao conxunto das persoas usuarias da ecohorta. 

 Plan Anual de Melloras será o canle para que as persoas usuarias poidan propoñer 

actuacións nas ecohortas ao Concello. Non se considerarán as propostas remitidas ao 

Concello por outros medios ou sen axustarse aos requisitos establecidos na respectiva  

Convocatoria e segundo o modelo. 

 Valorarase especialmente as melloras que supoñan para as ecohortas, a implicación das 

persoas usuarias tanto no que respecta á súa implementación como ao seu mantemento no 

tempo, así como a súa exposición clara e razoada.  

 


