
 
 

USO EXCEPCIONAL DE TRANSPORTE 
D/Dª ______________________________________________________________, pai/nai/titor-a legal do 
alumno/a _______________________________________________do curso ________. 
 
Declaro estar informado de que: 
 

 O alumnado cuxo domicilio estea situado a unha distancia do centro escolar inferior a 2 km e superior 
a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada. 

 O alumnado escolarizado en centros que non lles corresponden de acordo coas áreas de influencia 
fixadas en función dos seus domicilios familiares. 

 
Non terán dereito ao servizo complementario de transporte establecido pola Consellería. 
 
Se ben este alumnado non ostenta a condición de usuario lexítimo de transporte escolar, é posible 
concederlle unha autorización excepcional para o seu uso, sempre que concorran os seguintes requisitos: 

 Que existan prazas vacantes. 

 Que non comporte a modificación das rutas. 

 Que non supoña a creación de novas paradas. 

 Que non incremente a duración do traxecto. 

 Que non precise a incorporación de acompañante. 
 
As autorizacións excepcionais serán expedidas pola Xefatura territorial correspondente, ponderándose como 
circunstancias a ter en conta, discapacidades, a curta idade dos alumnos, a distancia que exista entre o 
domicilio do solicitante e o centro escolar, as condicións das estradas de acceso aos centros, a situación 
económica e familiar do alumnado... Esta ponderación será realizada polo centro quen elevará a relación de 
autorizacións excepcionais seleccionados á Xefatura Territorial para que expida as autorizacións. As 
resolucións que se diten poderán ser recorridas en alzada ante esta Secretaría Xeral Técnica. 
 
Ditas autorizacións concederanse en precario, precisándose nelas o feito de que quedarán sen efecto se 
cambian as circunstancias que as xustifiquen ou se é preciso asigna as prazas a outro alumnado cun dereito 
preferente. 
 
En ningún caso comportarán preferencia no acceso ao comedor escolar, a cal só deriva da condición de 
usuarios lexítimos do transporte escolar. 
 
A vixencia das autorizacións excepcionais comprenderá unicamente o curso escolar  2021-2022. 
 
Polo que SOLICITO autorización excepcional para o uso do transporte escolar durante o curso 2021 – 2022. 
 
LIÑA: 
RUTA: 
PARADA: 

 

 

Asdo: _________________________ 
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