
En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán 
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do 
seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo 
a este Concello. 

 

 
 

SOLICITUDE: CONVOCATORIA HORTOS URBANOS 

 

 
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/NIE: 

ENDEREZO: 
 

CONCELLO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

   Autorizo ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta solicitude así como doutro tipo 
de avisos relacionados que me poidan resultar de interese. 

 
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante) 
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/NIE: 

TELÉFONO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN: 
 

 
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
ENDEREZO: 
 

CONCELLO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA: 

    
 
 SOLICITO: 
 

PARTICIPAR NO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN PARA A CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA O USO DOS 

HORTOS URBANOS DO PARQUE DOS PAXARIÑOS 

 

NOTA: por favor, vexa no dorso deste impreso a documentación que deberá achegar con esta solicitude. 

               
 
 
 
 
                                                       Lugo,_____ de ___________________ de______ 

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 

 
 
 



En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán 
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do 
seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo 
a este Concello. 

 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR 
 

 
1. DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA: 
 

a) Fotocopia compulsada do DNI ou documento que legalmente o substitúa 
 
b) Unha fotografía recente tamaño carné 
 
c) Declaración xurada ou certificado médico de capacidade física para a realización de labores agrarias 
 
d) Declaración xurada de que tanto o solicitante como o seu cónxuxe ou outros membros da unidade familiar 
non están en posesión doutra parcela de horto urbano no municipio de Lugo 
 
 
2. CIRCUNSTANCIAS QUE SE VALORARÁN E QUE DEBERÁN ACREDITARSE MEDIANTE A 
DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA EN CADA CASO:  
 
a) Persoas desempregadas que non reciban ou tivesen agotado a prestación e/ou subsidio de desemprego: 10 
puntos. 
 
b) Persoas desempregadas perceptoras de prestación ou subsidio por desempleo: 8 puntos 
A situación de desemprego a que se refiren a) e b) acreditarase mediante documentación procedente do 
Servizo Galego de Colocación e/ou do SEPE. 
 
c) Ter a persoa solicitante ao seu cargo algún integrante da unidade familiar que sexa minusválido psíquico 
e/ou físico incapacitado para o traballo. Por cada membro que cumpra esta condición: 
- Grao de minusvalía ata o 33/%: 1 punto 
- Grao de minusvalía entre o 34% ata o 65%: 3 puntos 
- Grao de minusvalía de 66% ou máis: 4 puntos 
A acreditación da minusvalía farase mediante documento oficial de recoñecemento de tal situación. 
 
d) Familias monoparentais: pais ou nais con fillos menores ao seu cargo: 4 puntos máis 1 por cada menor ao 
seu cargo. 
Esta situación familiar acreditarase mediante copia compulsada do Libro de Familia. 
 
e) Vítimas de violencia de xénero ou no ámbito familiar: 4 puntos que se incrementarán con 1 punto máis por 
cada fillo ao seu cargo. 
A acreditación de esta situación farase por calquera dos medios admitidos en dereito. 
 
f) Xubilada/os por ser maiores de 65 anos: 2 puntos. 
 
g) Xubilada/os entre 60 e 65 anos: 1 punto. 
A situación de xubilación á que se refiren os parágrafos f) e g) acreditarase mediante vida laboral ou 
documento que o xustifique. 

 
 


