
ANEXO II

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DE
PARCELAS DE HORTAS URBANAS DE TEO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

QUENDA (sinale a que proceda)

• Xeral

• Maiores de 65 anos

• Usuarios/as dos servizos sociais municipais (achegar informe do departamento
de servizos sociais municipais)

CONCORRENCIA AO SORTEO PARA PREFERENCIA DE PARCELA:Tendo en conta
que as parcelas que se van adxudicar pertencen ás dúas hortas urbanas municipais
(Campos  de  Mirabel-Calo  e  Tras  do  Eixo-Cacheiras),  as  persoas  interesadas
deberán marcar neste impreso se desexan participar no sorteo de parcela dunha
das hortas en concreto (marcar a que prefiren) ou se queren concorrer nas dúas
indistintamente (marcar ambas)  

 Horta de Campos de Mirabel (Calo)

 Horta de Tras do Eixo (Cacheiras)

EXPÓN:
Que tendo coñecemento do procedemento que se tramita para a autorización de uso de
parcelas de hortas urbanas no Concello de Teo e, estando interesado/a en participar nel,
e aos efectos manifesta:

Apelidos

Nome

DNI / NIE

Data de nacemento

Enderezo completo

Teléfono/s de contacto e 
dirección de correo 
ELECTRÓNICO 
electrónico



1.- Que acepta plenamente o prego de condicións aprobados ao efecto e cantas obrigas
se  deriven  do  mesmo,  como  participante  no  procedemento  e,  no  seu  caso,   como
adxudicatario/a e en consecuencia declara:

 Que está ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade
social (do Estado e da CCAA)

 Que  non está incurso/a en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 71 e
seguintes da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do  sector público como
prohibitivas para contratar

 Que  está  fisicamente e psiquicamente capacitado/a para realizar traballo de horta.

 Que se compromete a un correcto coidado e mantemento da horta.

 Que pode realizar tarefas agrícolas sen risco para a súa saúde.

 Que non forma parte dunha unidade familiar usuaria dunha horta urbana municipal
do concello de Teo.

 Que se compromete a cumprir as disposicións establecidas no Regulamento de
hortas urbanas do Concello de Teo.  

2.- Que está empadroado/a no Concello de Teo e non ten débedas pendentes co concello.

SOLICITA:
Que previo os trámites oportunos se lle outorgue autorización para o uso dunha parcela
das hortas urbanas municipais do concello de Teo.

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA:
- Fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou pasaporte.
- Outra (sinalar):

Teo,  ……… de …………. de 20.....

Asdo. O/A solicitante

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE TEO


