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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
CORRECCIÓN de erros. Resolución do 8 de xuño de 2012 pola que se regula o
procedemento para a concesión de axudas para a distribución de froitas frescas
ao alumnado de centros escolares e se convocan para o ano 2012.
Advertido un erro na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 114,
do 15 de xuño de 2012, cómpre efectuar a seguinte corrección:
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Inserir o anexo IV do procedemento MR269B que a seguir se xunta, despois do anexo III.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 119

Venres, 22 de xuño de 2012

Páx. 24959

ANEXO IV

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE PAGAMENTO DA AXUDA PARA A DISTRIBUCIÓN DE FROITA FRESCA
AO ALUMNADO DE CENTROS ESCOLARES DE GALICIA

SOLICITUDE DE
PAGAMENTO

MR269B

DATOS DO SOLICITANTE
CENTRO ESCOLAR

NIF

ENDEREZO SOCIAL

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS BANCARIOS
NOME DA ENTIDADE

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)

O/A solicitante, cuxos datos se consignan anteriormente, debidamente autorizado/a para este fin concreto, e con base nos datos que se sinalan na seguinte táboa,
certifica que durante o mes de

no período sinalado no anexo IIB, subministrou a

alumnos/as (indicar o número) os seguintes produtos:
CANTIDADE SUBMINISTRADA EN QUILOS

PRODUTO

IMPORTE

CUSTOS TOTAIS DE ADQUISICIÓN DOS PRODUTOS
SOLICITA: o pagamento da axuda conforme o previsto na normativa vixente, por un total de
, e solicita o ingreso desta axuda na conta
bancaria sinalada para o pagamento.
E ACHEGA as correspondentes facturas (orixinal ou copia compulsada), que reflectirán, por separado, o custo total de cada produto subvencionado (base impoñible
máis IVE) así como unha proba do seu pagamento, e unha declaración de conxunto de todas as solicitudes efectuadas ás distintas administracións ou entes públicos
para o mesmo proxecto, das concedidas por estas, e doutros ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo de que os datos recollidos nesta solicitude se
incorporarán a un ficheiro, para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede poder exercer os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).
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Autorizo a consellería, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza do 7 de xullo de 2009, que a desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no Sistema de Verificación de Datos de Identidade do Ministerio da
Presidencia.
SI
NON

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 8 de xuño de 2012 pola que se regula o procedemento para a concesión de axudas para a distribución de froitas frescas ao alumnado de centros
escolares e se convocan para o ano 2012.

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Lugar e data

,

de

de

Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga)
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