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CONSELLO ESCOLAR C.E.I.P BEN CHO SHEY 

 
Referencia  COMANDANCIA DA GARDA CIVIL 

 
Bieito Amado, 17 
32005 OURENSE 
 

Fecha  

Asunto MELLORA SEGURIDADE 

VIAL ACCESO COLEXIO 

BEN-CHO-SHEY 

 

 
O Consello Escolar do colexio de educación infantil e primaria CEIP público Ben-
Cho-Shey, do Pereiro de Aguiar (Ourense), formado polo Director do colexio, 
representantes dos profesores, representante do concello de Pereiro de Aguiar, e 
representantes de nais e pais, e co domicilio a efectos de notificación no lugar da 
Medorra s/n. 32710 Pereiro de Aguiar (Ourense), e teléfono 988 259 454, de 
acordo coas competencias establecidas en a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
Educación, e demais normativas que a desenvolven, 
 
 
 

EXPONE: 

 
A iniciativa da Asociación de Nais e Pais do colexio público Ben-Cho-Shey, este 
Consello Escolar aprobou por unanimidade o 25 de xaneiro do 2.012, solicitar a 
Comandancia da Garda Civil en Esgos (Ourense), como corpo de seguridade 
competente na vixilancia do tráfico, tránsito e transportes na estrada OU-0580, de 
acordo coa Lei Orgánica 2/1986, de 13 de maio, das Forzas e Corpos de 
Seguridade, e coa Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade 
Vial, aprobado por Real Decreto Lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, unha maior 
vixilancia do tráfico na estrada provincial OU-0580, en particular, do tramo da 
estrada nas inmediacións e acceso do colexio Ben-Cho-Shey. 
 
Así, nos últimos anos, debido ao incremento significativo, tanto de poboación no 
municipio de Pereiro de Aguiar, coma dos alumnos matriculados no noso colexio, a 
estrada OU-0580, a sufrido un incremento da Intensidade Media Diaria (IMD) de 
tráfico, que derivou en un aumento dos accidentes de tráfico, maiores problemas 
de seguridade vial, e conflitos entre peóns, autocares escolares e resto de 
vehículos, particularmente, no acceso dende esa estrada ao aparcadoiro do colexio. 
 
Así mesmo, a perigosidade tamén está referida na gran maioría dos casos aos 
peóns da zona, que se ven obrigados a circular con iluminación insuficiente, sen 
pasos de peóns, con deficiencias na siñalización, velocidade de circulación elevada, 
e maniobras perigosas do servizo de autobuses do transporte escolar, que xunto 
cunha elevada concentración de movementos de vehículos nas horas de entrada e 
saída dos alumnos ao colexio, producen un perpetuo conflito e perigo co tráfico 
automóbil. 
 
Desgraciadamente, os últimos accidentes acontecidos na dita estrada, causaron 
unha vítima mortal entre os nosos vecinos, o que obriga, ainda mais, como 
administración pública, a incrementar a súa seguridade vial, co único obxectivo de 
intentar previr, evitar e reducir, a elevada sinestralidade de accidentes de tráfico, 
existente no noso municipio. 
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Os devanditos problemas a levado a que moitas nais e pais de alumnos do colexio, 
manifestasen en numerosas ocasións as súas queixas e reivindicacións, tanto a este 
centro escolar, coma ao Concello de Pereiro, a Deputación Provincial de Ourense, e 
á propia Garda Civil. 
 
Por todo iso, o Consello Escolar do CEIP público Ben-Cho-Shey: 
 
 

 

SOLICITA: 

 

Que a Comandancia da Garda Civil de Ourense: 
 
 

PRIMEIRO: Estude con carácter de urxencia as actuacións e medidas necesarias 
para a mellora da seguridade vial da estrada provincial OU-0508, especialmente no 
tramo das inmediacións e de acceso ao colexio público Ben-Cho-Shey. 
 
SEGUNDO: Realice servizos de prevención e vixilancia, especialmente nas horas de 
saída (17:00 horas) dos alumnos e do transporte escolar do colexio Ben-Cho-Shey, 
en Pereiro de Aguiar (Ourense). 
 

TERCEIRO: Imparta actividades, cursos o charlas de sensibilización e educación 
vial á comunidade educativa do colexio Ben-Cho-Shey, particularmente dirixida aos 
alumnos, docentes e pais de alumnos. 

 
 

En Pereiro de Aguiar, a 30 de xaneiro de 2012 
 
 

 
EL PRESIDENTE DEL CONSELO ESCOLAR 

 
 
 

 
Juan C. Sánchez Juanes 
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