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Esta entidade local pretende desenvolver un proxecto que axude a acadar beneficios 
socioambientais, alongando a vida das plantas e das xardineiras, para a harmonización e 
recuperación da contorna rural, cunha mellora do mobiliario urbán existente no municipio. 
Para o cal, se proxecta involucrar a veciñanza no coidado da contorna, a través das 
xardineiras, mediante unha aportación persoal e artística ó espazo público, de tal xeito que 
cada xardineira sexa apadriñada/amadriñada por calquera veciño/veciña. 
Por tanto, o proxecto consiste en que o padriño ou madrina se faga cargo da plantación e 
mantemento dunha ou varias xardineiras municipais, asumindo o compromiso polo período 
dun ano renovable.  

BASES REGULADORAS DO PROXECTO  “APADRIÑA/AMADRIÑA U NHA 
XARDINEIRA” 

 
 
PRIMEIRA.- Introdución 
 
Este proxecto ten por obxecto que se estableza unha contribución cidadá á mellora estética 
da nosa contorna e á mellora da calidade ambiental; e sobre todo, á mellora da relación 
veciño contorna mediante unha achega persoal e artística ó espazo publico, da que 
poderemos gozar todos, veciños e visitantes. 
 
 
SEGUNDA.- Obxectivos. 
 
► Alongar a vida das plantas e das xardineiras. 

► Aproveitamento  dos recursos existentes. 

► Embelecer o municipio de Boqueixón. 

► Formar un grupo de participación cos padriños e madriñas compartindo inquietudes 
comúns. 

► Motivar a participación cidadá, involucrando á veciñanza no coidado do contorno.  

► O concello asesorará técnicamente e acompañará ós padriños/madriñas, permitindo crear 
un grupo de participación entre os padriños e madriñas participantes. O concello procurará 
impartir xornadas, ofrecer información, levar dinámicas diversas, etc. 
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SEGUNDA.- Requisitos para participar  

►Poderán participar calquera persoa, empresarios/as, institucións públicas ou privadas, 
asociacións, centros educativos, etc que desexen apadrinar/amadriñar unha ou varias 
xardineiras. Neste último caso solicitarán a súa inclusión no proxecto para poder acceder ó 
programa a través do Concello de Boqueixón. Sendo un requisito imprescindible asinar 
unha carta de compromiso.  
 
►Non se establece idade mínima de participación. 
 
► O feito de participar no proxecto implica o coñecemento e a aceptación de todas e cada 
unha das bases. 
 
TERCEIRA.- Obrigas dos participantes 
 
► Que o padriño /madriña se faga cargo da plantación e mantemento dunha ou varias 
xardineiras municipais, asumindo o compromiso polo período dun ano.  
 
O concello falicitará o material da primeira plantación (substrato e planta) e durante o 
período de mantemento se a xardineira precisa renovación da planta poderase establecer a 
posibilidade de facer algunha nova plantación. Neste último caso, o concello articulará a 
fórmula para que o padrino/madriña poida recoller o material e decidirá en que momento do 
ano se pode realizar. Por tanto, os demais materiais que o padrino ou madriña requiran para 
o mantemento da xardineira será asumido polo padrino/madriña. 
 
► É obrigatorio asistir á primeira Xornada/taller formativa. É importante que se faga unha 
presentación sobre a  preparación, composición ornamental, coidado da xardineira, etc.  
 
► O concello ó longo do ano poderá establecer un concurso entre as xardinerias 
apadriñadas/ amadriñadas. Polo que o feito de participar neste proxecto supón que as 
xardineiraas adxudicadas entran a formar parte do concurso, polo que non precisan 
inscrición. Dende o concello se remitirá a información do mesmo. 
 
►Asinar unha carta de compromiso e aceptación das bases. 
 
CUARTA.- Duración do apadriñamento/amadriñamento 
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► O apadriñamento/amadriñamento terá unha duración dun ano e salvo acordo en 
contrario dalgunha das partes, este prazo será prorrogado. 

 
QUINTA.- Material  
 
► O concello disporá das xardineiras de propiedade municipal, situadas en espazos 
públicos. 

► As xardineiras non se poderán  pintar, perforar e/ou  modificar en canto  o seu  
continente,  co fin de preservar a homoxeneidade do mobiliario urbano. 
 
► Para a primeira preparación da xardineira: os primeiros consumibles como substrato, 
planta ornamental de tempada serán entregados ó padriño/madriña, sen que repercuta 
ningún coste para o padriño/madriña. Ditos consumibles deberán ser retirados  polos  
participantes  no mesmo día ou no prazo máximo dunha semana seguinte á xornada/taller 
formativo-práctico que deberán realizar os participantes neste proxecto. En todo caso 
calquera eventualidade respeto a este punto será tratado co Concello de Boqueixón de 
maneira individualizada. 

► Entregarase un manual básico de xardinería a cada padriño/madriña 

► A entrega de todo o material requerirá ter asinada previamente a carta de compromiso e 
aceptación das bases. 

► O material mencionado outorgarase sempre e cando se teñan existencias. 

 
SEXTA.- Emprazamento das xardineiras  
 

► A decisión da ubicación das xardineiras será acordada polo padriño/madriña e o 
concello de Boqueixón sempre nun espazo público e que non supoña restar accesibilidade 
ou perxuízo a terceiros. 

► Ningún padriño/madriña poderá cambiar a súa ubicación das xardineiras sen 
consentimento municipal. 

 
SÉTIMA.- Carné de padriño/madriña. 
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► O concello outorgará un carné de padriño/ madriña co que poderá retirar os primeiros 
consumibles empregados na xardineira ou xardinerias adxudicadas e para calquera outra 
vantaxa que dende o concello se poidera establecer. 
 
OITAVA.- Base de datos de todos/as padriños/madriñas. 
 
►O concello disporá unha base de datos con nomes e apelidos, enderezo, teléfono de 
contacto, correo electrónico para o desenvolvemento das accións vinculadas a este 
proxecto. 
 
► O concello poderá crear un grupo de participación entre os padriños e madriñas 
participantes. 
 
►Poderán exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, 
dirixíndose por escrito nas direccións arriba indicadas. 

NOVENA.- Documentación da solicitude 

- DNI ou CIF do solicitante. 

- Impreso de solicitude. 

- Carta de compromiso e aceptación das bases.  

- A documentación presentarase polo Rexistro Xeral do Concello. 

 

DÉCIMA.- Prazo de inscrición 

Non se establece plazo límite, podendo inscribirse ó longo de todo o ano. 

 

UNDÉCIMA.- Información 

Calquera interesado poderá achegarse as dependencias municipais do concello de 
Boqueixón, Lugar de Forte s/n, 15881 Boqueixón (A Coruña). Teléfono: 981513061, FAX. 
981513000, correo electrónico: correo@boqueixon.com. 


