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SOLICITUDE: AUTORIZACION DE USO TEMPORAL DUNHA 
VIVENDA DE EMERXENCIA SOCIAL DE TITULARIDADE  

MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

MODELO 911 
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

NOME e APELIDOS: 
 

NIF/NIE: 

ENDEREZO: 
 

CONCELLO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: 
 

TELÉFONO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

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: 
 

MEMBROS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA 

NOME E APELIDOS PARENTESCO COA/CO 
SOLICITANTE 

DATA DE 
NACEMENTO 

ACUDIRÁ AO PISO DE 
EMERXENCIA (SI/NON) 

    

    

    

    

    

SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA O USO TEMPORAL DUN PISO DE EMERXENCIA SOCIAL DE TITULARIDADE MUNICIPAL 

EXPÓN: 
Que a unidade familiar/ de convivencia da que forma parte vese obrigada a abandonar o domicilio 

habitual no que reside/n, e que se atopa/n en situación de necesidade de acubillo inmediato a causa de: 
Catástrofe, incendio, inundación e fenómenos similares que inhabiliten a edificación que sirva de residencia. 
Declaración de ruína inminente da edificación que sirva de residencia.  
Situacións de risco residencial con motivo de desafiuzamentos ditados por sentenza xudicial firme, e que 

correspondan a procedementos xudiciais de execución hipotecaria, sempre e cando as persoas afectadas estean 
empadroadas en Lugo, e a dita vivenda constitúa o seu domicilio habitual e non dispoñan doutra vivenda.  

Relacións familiares insostibles, sempre e cando non puideran acceder a outros programas específicos.  
Outros supostos :  ________________________________________________________________________ 

Observacións:  
_________________________________________________________________________________________ 

 
NOTA: no dorso deste impreso indícase a documentación que deberá achegar con esta solicitude. 

Lugo, ____ de_______________de_____ 
A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR COA SOLICITUDE 
 

 
••  Documento oficial de identificación da persoa solicitante (DNI, DIP, etc.) 

 
••  Certificado de empadroamento e de convivencia. 

 
••  Xustificantes dos ingresos da unidade familiar/ de convivencia  a realoxar (nóminas, certificado de 

todos os ingresos procedentes de pensións etc.) 
 

••  Fotocopia da última declaración da renda ou no seu caso, certificado de Facenda de non estar 
obrigado/a a declarar, de todos os membros da unidade familiar/ de convivencia. 

 
••  Declaración de imposto sobre o patrimonio, de ser o caso, de todos os membros da unidade familiar/ 

de convivencia. 
 

••  Autorización aos servizos sociais de cesión de datos, autorización expresa da persoa solicitante ou 
da/o súa/seu representante legal, así como dos membros da unidade de convivencia para o acceso aos datos 
contidos en ficheiros e recompilar a información adicional necesaria (a través de medios informáticos ou 
telemáticos) da propia Administración e doutras administracións públicas co obxecto de tramitar única e 
exclusivamente o procedemento. 

 
NOME E APELIDOS PARENTESCO COA/CO 

SOLICITANTE DNI/NIF/NºPASAPORTE SINATURA 

    

    

    

    

    

 
••  Outra documentación que acredite a situación de emerxencia (declaración de ruína, sentenza xudicial, 

etc.) . 
 
Con carácter excepcional e naqueles casos nos que a persoa solicitante non poida dispoñer da documentación acreditativa 
anteriormente mencionada, achegarase declaración xurada na que se faga constar a carencia absoluta de rendas familiares ou 
contías delas, así como de bens patrimoniais. 
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ANEXO II – COMPROMISO DE AUTORIZACIÓN DE USO 
 

1. Dona/Don ______________________________________________________________________, 
beneficiaria/o da autorización de uso dunha vivenda municipal, sita en 
_______________________________________________________, manifesta que solicitou autorización 
para o uso temporal dun piso de emerxencia social de titularidade municipal coa finalidade de atender unha 
situación crítica derivada da seguinte circunstancia 
______________________________________________, e declara que a vivenda que solicita será 
destinada única e exclusivamente a satisfacer a necesidade de vivenda  para a súa residencia habitual, xunto 
coa súa unidade familiar ou de convivencia, informada pola/a traballadora/r social no procedemento de 
autorización e, composta por: 

 
NOME E APELIDOS PARENTESCO COA/CO 

SOLICITANTE 
DATA DE 

NACEMENTO DNI/ DPI 
    

    

    

    

    

 
                                 

2. Que Dona/Don ______________________________________________________________, 
beneficiario/a da autorización de uso dunha vivenda municipal sita en 
_______________________________________________________, asume os seguintes compromisos: 

 
 Buscar, no prazo máis breve posible,  outras alternativas de xeito que ao finalizar o prazo de autorización 

poida dispor doutro recurso diferente ao da vivenda municipal. No caso de atopar outra vivenda ou 
alternativas para a súa residencia, con anterioridade ao remate do período de autorización deberá abandonar 
a vivenda municipal. 
 
 Non realizar actividades molestas, insalubres, nocivas, perigosas ou ilícitas,  respetando as normas básicas 

de convivencia e aquelas que rexan o funcionamento da comunidade de veciños e veciñas.  
 
 Facer fronte aos gastos por servizos da vivenda: gastos derivados da subministración eléctrica,  gas, etc. e 

proceder a dalos de alta ó seu nome trala sinatura do compromiso de autorización de uso. 
 
 A non realizar obra ningunha na vivenda, e deberán comunicar as avarías existentes co obxecto de 

reparalas. Serán por conta da parte beneficiaria as reparacións que teñan que realizarse no edificio ou na 
vivenda polos danos causados por membros da súa unidade familiar ou de convivencia, e as pequenas 
reparacións que esixa o desgaste polo uso ordinario da vivenda. 
 
 A despregar a debida dilixencia no coidado do inmoble e as súas instalacións, así como dos mobles e 

aparellos, asumindo a obriga de entregar a vivenda nas mesmas condicións nas que foi entregada, sen outros 
danos que os propios do uso normal da vivenda. 
 
 A non introducir nos pisos municipais animais, coa excepción dos cans guía, nin almacenar materiais 

antihixiénicos e/ou perigosos. 
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 A permitirlle o acceso á vivenda ao persoal designado polo Concello de Lugo coa finalidade de 

inspeccionar e comprobar o estado da vivenda e os seus elementos, así como para verificar o cumprimento 
do plan de intervención ou plan de traballo establecido, de ser o caso. 
 
 A comunicar aos Servizos Sociais municipais os cambios  nas condicións económicas, socio-familiares. 

 
 Aceptar as alternativas de residencia propostas polos servizos sociais municipais. 

 
3.  A persoa beneficiaria coñece e acepta que o prazo de autorización se limita a 3 meses. Poderá ser 

ampliado por outros 3 meses nos supostos de que, tras a acreditación da necesidade, sexan valorados 
favorablemente pola/o traballadora/r social de referencia e autorizado pola Comisión de Valoración, 
debendo abandonala cando transcorra o dito período. 
 

 
 E para que así conste, fírmase este documento en duplicado no lugar e na data mencionada no pé deste 
escrito. Darase entrega neste mesmo día dunha copia das chaves que devolverá ao remate da autorización de 
uso. 
 

     
      
                                

Polo  Concello de Lugo.  
Lugo, ____ de_______________de_____ Lugo, ____ de_______________de_____ 

A/O RESPONSABLE MUNICIPAL A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Para os efectos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril 
de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre 
circulación destes datos e conforme á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e 
garantía dos dereitos dixitais, proporciónaselle a seguinte información en relación ao tratamento dos seus 
datos. 

RESPONSABLE DO TRATAMENTO: 
A información facilitada no formulario é titularidade do Concello de Lugo, domiciliado na Praza Maior, nº 1 27001, 
Lugo. Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes medios: 

‐ Teléfono: 982 297 100 
‐ Correo electrónico: 010@concellodelugo.org 
‐ Contacto DPD: dpd.lugo@seguridadinformacion.com 

FINALIDADE: 
Tramitación da solicitude instada pola/o interesada/o. 
LEXITIMACIÓN: 
O tratamento dos datos de carácter persoal achegados queda lexitimado por unha obriga legal, de 
conformidade co artigo 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e 
garantía dos dereitos dixitais, e atopa o seu fundamento na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas. 
DESTINATARIOS: 
Os datos comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes en materia de servicios 
sociais Non está prevista a comunicación de datos a terceiros alleos ao Concello nin a transferencia 
internacional dos mesmos. 
DEREITOS: 
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, no Concello de Lugo, están a tratar datos 
persoais que lles atinxan, ou non.  
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación 
dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non 
sexan necesarios para o cumprimento dos fins para os que foron recollidos e no cumprimento da 
lexislación vixente.  
En determinados casos, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos. 
Nese caso, unicamente, conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.  
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas 
interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Concello de Lugo deixará de tratar os datos, 
agás por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. A persoa 
interesada ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou ao Concello de Lugo nun formato 
estruturado, de uso común e lectura automatizada. Este último dereito limitarase polas seguintes 
excepcións: 

a) Que os datos sobre os que recae este dereito, fosen facilitados pola persoa interesada. 
b) Que os datos sexan tratados polo Concello de Lugo de forma automatizada. 

Así mesmo ten dereito a retirar o consentimento outorgado, en cuxo caso será efectivo dende o momento 
no que o solicite, sen ter efectos retroactivos, así como o dereito a reclamar ante a Axencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 
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