
ANEXO II

PROCEDEMENTO

AUTORIZACIÓN COMO PERSOA SOLICITANTE DE AXUDA DE LEITE PARA ESCOLARES 
Y COMO SUBMINISTRADORA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR265A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa representante

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.gal. Só poderá acceder á notificación 
co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación 
electrónica de Galicia Notific@, para que poida acceder ao contido destas de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

ENDEREZO INDUSTRIAL OU UNIDADE DE ALMACENAXE
TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

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



ANEXO II 
(continuación)

OBXECTO DA SOLICITUDE (marcar cunha cruz o que se solicita)

A validación da autorización como persoa subministradora de leite e produtos lácteos ao alumnado de centros escolares

A autorización como persoa subministradora de leite e produtos lácteos ao alumnado de centros escolares

CATEGORÍA DEFINICIÓN FABRICANTE

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Coñecer a regulamentación ao respecto e comprométese a cumprila, quedando advertida de que o incumprimento total ou parcial destas 

obrigas implicará a perda da condición de persoa subministradora autorizada, sen prexuízo das sancións que correspondan polas infraccións 
en materia de subvencións e axudas previstas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou das accións de orde penal, civil ou 
administrativa que procedesen. 

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 

3. Que se compromete a destinar os produtos lácteos exclusivamente ao consumo polo alumnado que dependa do/dos centro/s escolar/es para 
o/os cal/es solicita a axuda. 

4. Que se compromete a reembolsar o importe da axuda que se cobrase indebidamente (por superar as cantidades máximas permitidas, por 
falsidade de datos, por desviación do destino dos produtos subministrados ou por calquera outra irregularidade cometida na liña de axuda de 
leite escolar) sen prexuízo de calquera outra responsabilidade a que procedese. 

5. Que se compromete a poñer os documentos xustificativos da axuda á disposición do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) cando este os 
solicite. 

6. Que se compromete a permitir as inspeccións físicas sobre o terreo. 

7. Que, no caso de que a persoa solicitante da axuda sexa unha persoa provedora ou unha organización, se compromete a levar un rexistro cos 
nomes e enderezos dos centros escolares ou autoridades educativas, e dos produtos e cantidades vendidas e subministradas e os datos dos 
fabricantes. 

8. Que se compromete a someterse ás medidas de control que para tal efecto estableza o Fogga e, en particular, respecto da comprobación da 
súa contabilidade. 

9. Que se compromete a subministrar produtos coas exixencias impostas pola lexislación técnico-sanitaria nacional e pola regulamentación 
comunitaria que se teñan elaborado no territorio da Comunidade Europea. 

10. Que se compromete a manter actualizados pola persoa solicitante os datos da documentación que entrega se sufrisen algunha modificación 
e durante o prazo dun mes de terse producido.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

1. Se a persoa solicitante da autorización é provedora:

Memoria técnica de todas as instalacións de produción, distribución e/ou almacenaxe

Certificado da inscrición no Rexistro Xeral Sanitario de Alimentos

Documento oficial que acredite suficientemente a representación da persoa solicitante

Certificado actualizado do Rexistro Mercantil, debéndose achegar os documentos públicos correspondentes aos asentos que figuran neste

Copia da escritura de constitución da sociedade e das súas modificacións

2. Se a persoa solicitante da autorización é un centro escolar, autoridade educativa ou outra organización vinculada ao centro:

Memoria das instalacións para a conservación e almacenamento da leite e dos produtos lácteos que se van subministrar

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos 
documentos.

DENEGO E 
PRESENTO O 
DOCUMENTO

DNI ou NIE da persoa solicitante

NIF da persoa solicitante



ANEXO II 
(continuación)

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 co obxecto de 
xestionar o presente 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@xunta.gal.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Resolución do 26 de decembro de 2016 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de leite e 
determinados produtos lácteos ao alumnado de centros escolares, e se convocan para o ano 2017.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Fondo Galego de Garantía Agraria - Fogga Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
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DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a: 
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, para que poida acceder ao contido destas de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
ENDEREZO INDUSTRIAL OU UNIDADE DE ALMACENAXE
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
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ANEXO II
(continuación)
OBXECTO DA SOLICITUDE (marcar cunha cruz o que se solicita)
CATEGORÍA
DEFINICIÓN
FABRICANTE
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Coñecer a regulamentación ao respecto e comprométese a cumprila, quedando advertida de que o incumprimento total ou parcial destas obrigas implicará a perda da condición de persoa subministradora autorizada, sen prexuízo das sancións que correspondan polas infraccións en materia de subvencións e axudas previstas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou das accións de orde penal, civil ou administrativa que procedesen.
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Que se compromete a destinar os produtos lácteos exclusivamente ao consumo polo alumnado que dependa do/dos centro/s escolar/es para o/os cal/es solicita a axuda.
4. Que se compromete a reembolsar o importe da axuda que se cobrase indebidamente (por superar as cantidades máximas permitidas, por falsidade de datos, por desviación do destino dos produtos subministrados ou por calquera outra irregularidade cometida na liña de axuda de leite escolar) sen prexuízo de calquera outra responsabilidade a que procedese.
5. Que se compromete a poñer os documentos xustificativos da axuda á disposición do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) cando este os solicite.
6. Que se compromete a permitir as inspeccións físicas sobre o terreo.
7. Que, no caso de que a persoa solicitante da axuda sexa unha persoa provedora ou unha organización, se compromete a levar un rexistro cos nomes e enderezos dos centros escolares ou autoridades educativas, e dos produtos e cantidades vendidas e subministradas e os datos dos fabricantes.
8. Que se compromete a someterse ás medidas de control que para tal efecto estableza o Fogga e, en particular, respecto da comprobación da súa contabilidade.
9. Que se compromete a subministrar produtos coas exixencias impostas pola lexislación técnico-sanitaria nacional e pola regulamentación comunitaria que se teñan elaborado no territorio da Comunidade Europea.
10. Que se compromete a manter actualizados pola persoa solicitante os datos da documentación que entrega se sufrisen algunha modificación e durante o prazo dun mes de terse producido.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
1. Se a persoa solicitante da autorización é provedora:
2. Se a persoa solicitante da autorización é un centro escolar, autoridade educativa ou outra organización vinculada ao centro:
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos documentos.
DENEGO E PRESENTO O DOCUMENTO
ANEXO II
(continuación)
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 co obxecto de xestionar o presente 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@xunta.gal.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 26 de decembro de 2016 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de leite e determinados produtos lácteos ao alumnado de centros escolares, e se convocan para o ano 2017.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Fondo Galego de Garantía Agraria - Fogga
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