
RESOLUCIÓN DO CONCURSO DE ACCESO AO USO DAS HORTAS 
COMUNITARIAS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA, CONVOCATORIA 
DE 2017 

 A comisión xestora da horta comunitaria do campus de Elviña da Universidade da 
Coruña, na súa reunión do día 20 de marzode 2017, ás 12 h, nas dependencias da OMA no Ed. 
Xoana Capdevielle, en presenza dunha persoa participante no concurso de acceso ás hortas, 
procedeu ao sorteo público das hortas entre as persoas solicitantes. Acordou así mesmo asinar as 
fincas dispoñíbeis comezando polo número máis baixo saído do sorteo e seguindo a orde crecente, 
até esgotar o número de fincas, pola orde numerada destas no plano adxunto, e considerar a mesma 
lista ordenada como lista de solicitudes suplentes.  

Aplicado este procedemento, obtívose a seguinte orde de asignación:  

 

Colectivo de Estudantes 

Lista de persoas do colectivo de estudantes adxudicatarias dunha horta e suplentes: 

Orde sorteo Apelidos Nome Parcela asignada 

1 Delgado Barrio José Manuel 3 

2 Rico Alonso Sonia 5 

3 Redruello Martín Marta 10 

4 Ramón Ramón Javier 22 

5 González Cardalda Lorena 28 

6 Santaballa Santos Leticia 31 

7 DÍAZ GALLEGO FRANCISCO DINÍS 33 

8 MASCUÑANA MEJUTO MARÍA 35 

9 Reyes Escobar Carolina 37 

10 Harriswangler Harriswangler Charlene María 38 

11 Feijóo Díaz Claudia Valentina 39 

12 PAZOS GRILLE JESSICA 40 

13 Ramil Díaz Juan Suplente 

14 Andión Barreiro Beatriz Suplente 

15 Amatriain Fernández Sandra Suplente 

16 Brantuas González Ángel Suplente 

17 Pérez Caaveiro Cristina Suplente 

18 Seoane Bouzas Mercedes Suplente 

19 Pinto Lojo Juan Suplente 

20 Cruz Varela Ines Suplente 

21 Iglesias Baz Juan Suplente 

22 Rodríguez Otero Cristina Suplente 

23 Martínez García-Armero María Suplente 

24 Gándara Hidalgo Brais Suplente 

25 Álvarez de la Torre Jaime Suplente 



26 Terán Baamonde Javier Suplente 

27 Romay Cousido Cosme Damián Suplente 

28 CASTEDO ALBERTO MANUEL Suplente 

29 López Picatoste Gabriel Suplente 

30 Manteiga Varela Jose Francisco Suplente 

31 DIAZ SANTOS PABLO Suplente 

32 Pinto Tasende Juan Pablo Suplente 

33 Baña Domínguez Sergio Suplente 

Nota: para a identificación das parcelas, véxase o plano de numeración adxunto. 

 

Colectivo de Persoal 

Lista de persoas do colectivo de persoal adxudicatarias dunha horta e suplentes: 
Orde sorteo Apelidos Nome Parcela asignada 

1 Fernández Caramés Tiago Manuel 2 

2 Ramos García Lucía 6 

3 de la Fuente Simes Pilar 16 

4 Agrasar Quiroga Fernando 26 

5 Asorey Brandariz José Manuel 30 

6 Gallego Vázquez Maria 32 

7 Aradas Mariñas Javier 34 

8 Serantes Pazos Araceli 36 

9 Gravata Rodrigues Silva Ramos Ana Isabel Suplente 

10 Fernández Prieto Marta Suplente 

11 Outon Soto Aurelio Suplente 

12 BARREIRA GARCIA JESUS MANUEL Suplente 

13 Núñez calo Julia Suplente 

14 Silvar Pereiro Cristina Suplente 

15 Carballal Graña Susana Suplente 

16 PÉREZ-CRUZ MARTÍN Agustin-Jesús Suplente 

17 Brenlla Blanco Juan Carlos Suplente 

18 Dominguez Diez Eloy Rafael Suplente 

19 Santos Blanco Gloria Suplente 

20 Valcárcel López María Eva Suplente 

21 GAGO GARCIA ESTHER Suplente 

22 Pan Añon Maria Suplente 

23 Fernandez Gonzalez María Gloria Suplente 

24 Vilaboy Vilariño Jose Manuel Suplente 

25 Presedo Vázquez Isabel Suplente 

26 Montes Solla Paulino Suplente 

 

Nota: para a identificación das parcelas, véxase o plano de numeración adxunto. 



Normas de uso e formalización da inscrición e pagamento 

 

As Normas de funcionamento están accesibles na web da UDC, en:  

http://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/hortas/normas.html  

De acordo co artigo 8.4 das Normas de funcionamento das hortas urbanas da UDC (aprobadas polo 
Consello de Goberno na súa sesión do 28 de febreiro de 2013), as persoas adxudicatarias ateranse ás 
seguintes consideracións: 

a) O uso das parcelas concédese a título de autorización demanial en precario e por un período 
máximo de dous anos, período que pode ser renovable (artigo 8.3). 

b) De acordo co artigo 16, e coa convocatoria de acceso, as persoas adxudicatarias aboarán a 
cantidade de 70 euros no caso de pertencer aos colectivos de PAS e PDI, e de 30 euros  no caso de 
seren estudantes. Establecese un prazo máximo de 15 días, a contar desde a data desta resolución, 
para facer efectivo este pagamento. Para levalo a cabo, deberán recoller o formulario de ingreso na 
conserxaría do edificio Xoana Capdevielle.  

c) No prazo indicado farán entrega na conserxaría do edificio Xoana Capdevielle a 
seguinte documentación dirixida á Oficina de Medio Ambiente: 

- Xustificante de pagamento ao que fai referencia o putno anterior 
- O documento de aceptación como usuario/a que aparece na seguinte páxina 4, asinado. 
- Fotocopia do DNI. 

d) As persoas adxudicatarias asumirán expresamente o pagamento das taxas de uso á que se 
refire o artigo 16 das Normas de uso, así como o compromiso de utilizar o ben segundo a súa 
natureza e de entregalo no estado en que se recibe. 

e) As persoas adxudicatarias asumirán expresamente as responsabilidades derivadas da 
ocupación, de acordo coas referidas Normas de funcionamento das hortas urbanas da UDC. 

f) As persoas adxudicatarias aceptan a revogación unilateral pola Universidade dos dereitos de 
uso, sen dereito a indemnizacións, por razóns de interese público en calquera momento, sen xerar 
dereito a indemnización, cando resulten incompatibles coas condicións xerais aprobadas. 

g) As persoas adxudicatarias aceptan, de ser o caso, a entrega de chave de acceso ao material 
en común, e o compromiso de devolución desta ao finalizar a autorización. 

Para máis información, así como para calquera aclaración relativa aos trámites de pagamento e 
aceptación da concesión da parcela adxudicada, poderán dirixirse ao correo-e oma@udc.es.  

A Coruña, a 20 de marzo de 2017. 

Asinado:  
Manuel Soto Castiñeira 
Director da Oficina de Medio Ambiente 
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DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN COMO USUARIO/A DUNHA PARCELA NAS 
HORTAS COMUNITARIAS DA UDC EN ELVIÑA 
 
 
D./Dna. _________________________________________, pertencen ao colectivo de 
_______________ (Estudantes ou Persoal) da Universidade da Coruña, 
 
Participou na convocatoria de concesión dunha horta comunitaria da UDC en Elviña e resultou 
adxudicatario da mesma no sorteo realizado de acordo coa convocatoria.  
 
Manifesta coñecer e aceptar en todos os seus termos as  Normas de funcionamento das hortas 
urbanas da UDC aprobadas polo Consello de Goberno da Universidade.  
 
Manifesta en particular ter coñecemento e aceptar as seguintes consideracións: 

h) Que o uso da parcela se lle concede a título de autorización demanial en precario e por un 
período máximo de dous anos, período que pode ser renovable (artigo 8.3). 

i) Ser coñecedor e aceptar o réxime económico a que queda suxeita a autorización.  
j) Asume expresamente o pagamento das taxas de uso á que se refire o artigo 16 das Normas de 

uso, así como o compromiso de utilizar o ben segundo a súa natureza e de entregalo no estado 
en que se recibe. 

k) Asume expresamente as responsabilidades derivadas da ocupación, de acordo coas referidas 
Normas de funcionamento das hortas urbanas da UDC. 

l) Acepta a revogación unilateral pola Universidade dos dereitos de uso, sen dereito a 
indemnizacións, por razóns de interese público en calquera momento, sen xerar dereito a 
indemnización, cando resulten incompatibles coas condicións xerais aprobadas. 

m) Acepta, de ser o caso, a entrega de chave de acceso ao material en común, e o compromiso de 
devolución desta ao finalizar a autorización. 

 
Acepta ser adxudicatario da finca que a Comisión Xestora das hortas lle indicará no momento da 
ocupación, de acordo co procedemento de asignación que a referida Comisión Xestora estableza.  
 
Acompaña a seguinte documentación:  

- Xustificante do pagamento da taxa de uso á que fai referencia o artigo 16 das referidas 
Normas de funcionamento das hortas urbanas da UDC. 

- Fotocopia do DNI. 
 
A Coruña, a __________ de _____________ de 2017. 
 
 
 
 
Asdo.  
 


