Avda. Arsenio Iglesias, 34 (Sabón)
15142 Arteixo (A Coruña)
 981 60 02 49  981 60 02 49
ceip.ponte.brozos@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceippontebrozos/

Colexio de Educación Infantil e Primaria
“Ponte dos Brozos”

AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
D./Dna. _____________________________________________ con D.N.I. nº: ______________________
domiciliado en _____________ rúa ________________________________________ nº______ andar ____,
Tfno. nº ______________ pai/nai/representante legal do/a alumno/a ________________________________
de _____ nivel de Educación Infantil/Primaria: _____________________________________.

SOLICITA:
Autorización excepcional para utilizar o servizo de transporte escolar gratuíto durante o curso 2017/2018
correspondente á liña _____, parada __________________________. no traxecto de ENTRADA ☐ /
SAÍDA ☐, aceptando as normas establecidas nas NOF - R.R.I. e Plan de Convivencia sobre o transporte
escolar, facéndome responsable tanto do seu traslado ata a parada establecida como da súa recollida na mesma.
LIÑAS

PARADAS

EMPRESA

Nº CONTRATO

1
2
3

Urbanización Baer - Valcovo
Centro de Saúde
Bloquera

Autos Vázquez
Autos Vázquez
Autos Vázquez

99CO-0023
99CO-0043
99CO-0031

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e O. U., de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008 e coa Orde da Consellería
da 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 para os
únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar.
SI
NON (Neste caso achegarase a documentación correspondente)
Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e O. U., de conformidade co artigo 3 do Decreto 255/2008 e coa Orde da Consellería
da 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 para os
únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar.
SI
NON (Neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e O. U., de conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007 a lle solicitar á Axencia Estatal
de Administración Tributaria información de natureza tributaria, só para os únicos efectos de optar aos servizos complementarios
de comedor e/ou transporte escolar.
SI
NON (Neste caso achegarase a documentación correspondente)

NOTA: É imprescindible entregar xunto a esta solicitude o certificado de empadroamento actualizado no caso de variacións de
domicilio respecto aos datos existentes no centro.

OBSERVACIÓNS:
O Director
Asdo. Javier Díaz López
A AUTORIZACIÓN ESTARÁ CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS:
•
•
•
•
•

As autorizacións excepcionais concederanse en precario e serán revogables se cambian as circunstancias que as xustifican.
A vixencia das autorizacións comprenderá unicamente o curso escolar 2017/2018.
Existencia de prazas vacantes no vehículo e que non se alteren itinerarios nin paradas do transporte establecido.
O feito de obter a autorización excepcional non lles outorga aos beneficiarios dereito ningún no futuro.
Conformidade da dirección do centro.

A persoa abaixo asinante declara. baixo a súa expresa responsabilidade, que son certos cantos datos
figuran na presente solicitude.
Arteixo, a _____ de ________________ de 20__.
O Pai/Nai/Rep. Legal do alumno/a
Asdo. _________________
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O. U. A Coruña.-

