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: 2013/14
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

ENDEREZO 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 (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 período comprendido entre _________________ e o _________________ (5 días lectivos consecutivos)
sinalado no anexo II, subministrou a __________ alumnos/as (indicar o número) os seguintes 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 __________________, e solicita o ingreso desta
axuda na conta bancaria sinalada para o pagamento.

ACHEGA: as correspondentes facturas, 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.

ANEXO IV
(continuación)
DECLARA que en relación con outras axudas:
Non se solicitou nin foi concedida ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e concepto para os que se solicita esta axuda.
Si se solicitou e/ou ten concedidas axudas para este mesmo proxecto e concepto para os que solicita esta subvención, que son as que a
seguir se relacionan:
IMPORTE (€)

ADMINISTRACIÓN

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 recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 23 de setembro de 2013 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 2013/14.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Servizo Territorial do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) de

de

de

