ANEXO IV

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR269B

SOLICITUDE

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

CURSO 2015-2016
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
CENTRO EDUCATIVO

NIF

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
NOME DA VÍA

TIPO DE VÍA
CP

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

A persoa solicitante, cuxos datos se consignan anteriormente, debidamente autorizada para este fin concreto, e con base nos datos que se
sinalan na seguinte táboa, certifica que durante o período comprendido entre o
consecutivos), subministrou a

e o

(5 días lectivos

alumnos/as (indicar o número) os seguientes produtos:
PRODUTO

CANTIDADE
SUBMINISTRADA EN QUILOS

IMPORTE

CUSTOS TOTAIS DE ADQUISICIÓN DOS PRODUTOS
Solicita o pagamento da axuda conforme o previsto na normativa vixente, por un total de

euros, e o ingreso desta axuda na

conta bancaria sinalada para o pagamento.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO IV
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Que non está incursa en ningunha das causas de prohibición que impidan obter a condición de beneficiaria previstas na normativa aplicable
en materia de subvencións.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia das correspondentes facturas que reflectirán por separado o custo total de cada produto subvencionado (base impoñible máis IVE)
Unha proba do seu pagamento
Certificado de estar ao día das obrigas coa AEAT, coa Seguridade Social e coa Consellería de Facenda, só no caso de que se denegue
expresamente a súa consulta
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
dereitosarco.fogga@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 2 de xuño de 2015 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 curso escolar 2015/16.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar de

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

