
DOG Núm. 114 Venres, 15 de xuño de 2012 Páx. 23599

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga)

ANEXO IIB

PROCEDEMENTO

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

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR269A
DOCUMENTO

SOLICITUDE DE 
AXUDA

DATOS DO SOLICITANTE

ENDEREZO SOCIAL LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

NIFCENTRO ESCOLAR

O centro escolar cuxos datos se consignan e, no seu nome, o/a seu/súa representante:

en calidade de 

, con NIFD./Dna.

DECLARO: 
  

- Que a distribución dos produtos no centro se realizará baixo as seguintes premisas:

LUGAR (patio, etc) HORARIO ALUMNOS/AS

02 (Educación infantil segundo ciclo)

11 (Educación primaria primeiro ciclo)

12 (Educación primaria segundo ciclo)

13 (Educación primaria terceiro ciclo)

21 (Educación secundaria obrigatoria)

TOTAL

- Que o período para o cal solicita a axuda abrangue (cubrir o/os que corresponda/n):

Primeiro período: Mes/Ano / Do día ao día

Segundo período: Mes/Ano / Do día ao día

Terceiro período: Mes/Ano / Do día ao día

Cuarto período: Mes/Ano / Do día ao día

- En caso de ter días non lectivos fixados polo propio centro, comprendidos no período solicitado, indicar a data

- Tipo de centro (indicar segundo corresponda): 

- Que o centro dispón de comedor:

- Cun total de                  días lectivos de repartición da froita.

E, con base nos datos que declaro, SOLICITO a concesión da axuda correspondente, tendo en conta que o importe máximo para cada pagamento da axuda é de 0,25 
€ por alumno/a e día lectivo.

SI NON

público privado concertado

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 pode 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).

Autorizo a consellería, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería da 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
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