
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 CÓMPRE ACHEGAR 

 

A) Para a solicitude da tarxeta cidadá:  

 

 Documento de identidade en vigor da persoa interesada, segundo o caso: 

 

1. No caso de persoas de nacionalidade española: DNI 

2. No caso de persoas extranxeiras comunitarias: Pasaporte ou documento de identidade do seu  país. 

3. No caso de persoas extranxeiras non comunitarias: Tarxeta de residencia ou pasaporte. 

4. No caso de actuar a través de representante legal: Documento que acredite a representación, e documento de 

identidade do representate e do representado (Modelo I). 

5. No caso de menores de 18 anos Libro de familia. 

 Xustificante de aboamneto da taxa por expidicón de documento administrativo (modelo 101). 

 

B) Para a solicitude de bonificación no transporte urbano ou para a renovación da dita bonificación (neste último caso deberá 

vir provisto da tarxeta cidadá que pretende renovar): 

 

XUVENIL 

Documentación 

- DNI orixinal da persoa interesada ou no caso de menores do titora/o legal. 

- Libro de familia orixinal no caso de menores de idade. 

- Informe de vida laboral actualizado, se é maior de 16 anos. 

Requisitos 

 

-Ser menor de 25 anos. 

-Non estar dado de alta na Seguridade Social como persoa 

asalariada.  

-Estar empadroada no Concello de Lugo. 

 

VIXENCIA: 1 ANO DENDE A EXPEDICIÓN 

ALUMNADO UNIVERSITARIO 

Documentación 

Campus Lugo: 

- DNI orixinal. 

- Xustificante de matrícula en calquera centro universitario do Campus de 

Lugo durante o curso escolar para o que se solicita. 

 

Uned: 

- DNI orixinal. 

- Xustificante de matrícula da UNED. 

- Informe de vida laboral actualizado. 

- Última nómina, se está empregado 

Requisitos 

Campus Lugo: 

-Estar matriculado en calquera centro universitario do Campus 

de Lugo. 

 

Uned: 

-Estar matriculado na UNED. 

-Non percibir ingresos mensuais superiores a 833 €. 

-Estar empadroado no Concello de Lugo. 

 

VIXENCIA: DURANTE O CURSO ACADÉMICO, ATA O 

30 DE SETEMBRO 

PERSOA DA TERCEIRA IDADE E PENSIONISTA 

Documentación 

- DNI orixinal. 

- Certificación expedida polo INSS que acredite a pensión ou pensións que 

se perciban como persoa  xubilada ou pensionista, ou que non se percibe 

pensión ningunha. 

Requisitos 

-Superar a idade de 65 anos ou ser pensionista, calquera que 

sexa a idade da persoa  interesada. 

-Percibir pensión ou pensións inferiores a 833 € mensuais ou  

non percibir pensión ningunha. 

-Estar empadroada no Concello de Lugo. 

 

VIXENCIA: 1 ANO DENDE A EXPEDICIÓN 

PERSOA DESEMPREGADA 

Documentación 

- DNI orixinal. 

-Certificado do INEM acreditativo de ser demandante de emprego e de  se 

percibe prestacións,(indicando a contía) ou negativo no caso de non 

percibilas. 

-Informe de vida laboral actualizado. 

Requisitos 

-Estar dada de alta no INEM como demandante de emprego. 

-Non percibir prestacións por desemprego en contías mensuais 

superiores a 833 €  ou non percibir ningunha. 

-Estar empadroada no Concello de Lugo. 

 

VIXENCIA: 3 MESES DENDE A EXPEDICIÓN 

PERSOA MINUSVÁLIDA 

Documentación 

- DNI orixinal. 

- Certificación do INSERSO da minusvalía. 

- No caso de percibir algunha pensión, certificación expedida polo INSS  

da súa contía ou negativa no caso de non percibir ningunha. 

- Informe da vida laboral actualizado e última nómina, se está empregado.      

 

Requisitos 

-Ter unha minusvalía recoñecida polo INSERSO. 

-Non percibir ingresos superiores a 833 € mensuais. 

-Estar empadroada no Concello de Lugo. 

 

VIXENCIA: 1 ANO DENDE A EXPEDICIÓN 

 



 

 

MODELO I 

 

AUTORIZACIÓN PARA A RECOLLIDA DE: 

 

(Por favor risque cun X a casa ou casas que se indican a continuación) 

 

□  CONTRATO 

□  TARXETA 

 

 

 

  D./D.ª………..………………………………................................................……, co DNI 

núm.…………...........…………., AUTORIZO a D./D.ª ................................................. 

………………………………………………………………………....……………, co DNI núm. 

………………………………, á recollida do  CONTRATO e/ou da TARXETA.  

 

Lugo, ….… de ……………………… de ………….. 

 

SINATURA DA PERSOA   SINATURA DA PERSOA 

AUTORIZANTE,    AUTORIZADA, 

 

 

 

Asdo. ………………………   Asdo. ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBRE: XUNTO CON ESTA AUTORIZACIÓN DEBERÁ AMOSALOS DNIs ORIXINAIS OU 

FOTOCOPIA DESTES, TANTO DA PERSOA AUTORIZANTE COMO DA PERSOA AUTORIZADA  


