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SOLICITUDE DE SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR 

 

1. DATOS DO/A SOLICITANTE 

APELIDOS E NOME DNI/NIE/PASAPORTE 

  

APELIDOS E NOME DO PAI OU TITOR LEGAL DNI/NIE/PASAPORTE TELÉFONO 

   

APELIDOS E NOME DA NAI OU TITOR LEGAL DNI/NIE/PASAPORTE TELÉFONO 

   

 

2. EXPÓN 

Que durante o curso actual o/a solicitante se atopa matriculado en: 

DENOMINACIÓN DO CENTRO DOCENTE LOCALIDADE 

  

CURSO 

☐4º Ed. Infantil (3 anos) ☐1º Ed. Primaria ☐4º Ed. Primaria 

☐5º Ed. Infantil (4 anos) ☐2º Ed. Primaria ☐5º Ed. Primaria 

☐6º Ed. Infantil (5 anos) ☐3º Ed. Primaria ☐6º Ed. Primaria 

  

3. SOLICITA 

Ser admitido/a para o curso                          como usuario/a do servizo complementario 

de comedor escolar no CEIP de Arzúa segundo recolle a lexislación vixente. 

 

 

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2 

do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do 

solicitante no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións 

Públicas, só aos únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte 

escolar. 

☐SI ☐NON (Neste caso aportará a documentación correspondente) 

........ / ........ 
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Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 3 do 

Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de residencia do solicitante 

no sistema de verificación de datos de residencia do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, 

só aos únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar. 

☐SI ☐NON (Neste caso aportará a documentación correspondente) 

 

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 6 da 

Lei 11/2007, do 22 de xuño, a lle solicitar á Axencia Estatal de Administración Tributaria información de 

natureza tributaria, só aos únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou 

transporte escolar. 

☐SI ☐NON (Neste caso aportará a documentación correspondente) 

 

A persoa abaixo asinante DECLARA, baixo a súa expresa responsabilidade, que son 

certos cantos datos figuran na presente solicitude 

 

En ..........................., a .......... de ............................... de ............ 

O pai/titor legal 

 

 

 

 

Asdo. ............................................................... 

A nai/titora legal 

 

 

 

 

Asdo. ............................................................... 

 

 

 

IMPORTANTE: Deberase entregar posteriormente o modelo de AUTODECLARACIÓN unha vez 

que este saia publicado 

 

 


