
ANEXO III

PROCEDEMENTO

AXUDA PARA A SUBMINISTRACIÓN DE PRODUTOS AOS CENTROS ESCOLARES

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR265B
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 OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persoa declarante Persoa representante

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

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por 
medios electrónicos sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal). Só se 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 á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación 
electrónica de Galicia Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

A PERSOA SOLICITANTE OU 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 seguir se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

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



ANEXO III 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

A) Grupo de produto de froitas frescas e castañas:

Anexo IIIA debidamente cuberto e asinado

Anexo IIIB debidamente cuberto e asinado

B) Grupo de produto de leite líquido de consumo:

Anexo IIIC debidamente cuberto e asinado

Anexo IIID debidamente cuberto e asinado

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME 
Á CONSULTA

Estar ao día nas obrigas tributarias co Estado

Estar ao día coa Seguridade Social

Estar ao día nas obrigas tributarias coa Comunidade Autónoma

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)

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

3. Non estar incursa en ningunha das causas de prohibición que impidan obter a condición de beneficiaria previstas na normativa aplicable en 
materia de subvencións. 

4. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Con base en todo o anterior, SOLICITA a axuda correspondente polo importe de    para os centros escolares da 

provincia de   .

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 13 de xuño de 2017 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, 
castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2017/18, e de convocatoria da 
declaración de participación para o curso escolar 2018/19.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Servizo Territorial do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) en Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal



ANEXO IIIA

COMPROMISOS E CERTIFICACIÓN DE DATOS DO CENTRO ESCOLAR 
(GRUPO DE PRODUTO: FROITAS FRESCAS E CASTAÑAS)

DATOS DO CENTRO ESCOLAR
CENTRO EDUCATIVO CÓDIGO DO CENTRO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

SE COMPROMETE A
a) Destinar os produtos subvencionados exclusivamente ao alumnado do centro escolar, nas condicións previstas nesta resolución, para o 

consumo dentro do centro durante o horario de recreo. 

b) Respectar a ración máxima de 0,17 kg de produto subvencionado por alumno/a e día. 

c) De consumirse froitas con pel, é indispensable realizar un lavado delas previamente ao seu consumo. 

d) Que os produtos subvencionados se consumirán no seu estado natural, e non se utilizarán na preparación de comidas subministradas ao 
alumnado. 

e) Permitir calquera tipo de inspección relacionada co Programa escolar. 

f) Ter exposto permanentemente na entrada principal do centro escolar o cartel do Programa escolar subministrado polo Fogga nun lugar que 
sexa perfectamente visible e lexible. 

g) Manter os produtos subministrados en correctas condicións de conservación ata o momento da distribución ao alumnado nas condicións 
impostas pola regulamentación técnico-sanitaria, mediante instalacións frigoríficas axeitadas ou mediante un plan gradual de recepción dos 
produtos que asegure este fin.

CERTIFICA
1. Que a persoa subministradora dos productos é: 

con NIF:

2. Que o centro ten carácter: público privado concertado

3. Que participa no Programa escolar, coa distribución de froitas frescas e castañas co acordo ao seguinte:

NIVEL DE ENSINANZA LUGAR (patio, aula...) HORARIO DE REPARTICIÓN
ALUMNADO 

MATRICULADO
ALUMNADO 

PARTICIPANTE

Educación infantil

Educación primaria

Educación secundaria (ESO)

TOTAL

4. Que os produtos se distribuirán nos períodos de repartición e calendarios seguintes (cubrir o que corresponda):
Primeiro período de repartición (novembro a febreiro): comeza o día           (10 días lectivos consecutivos)

Segundo período de repartición (marzo a xuño): comeza o día               (10 días lectivos consecutivos)

5. Que dispón de: Comedor propio Cátering Servizo de cafetaría

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de



ANEXO IIIB

RELACIÓN DE CENTROS ESCOLARES QUE PRESENTARÁ O/A PROVEDOR/A (GRUPO DE PRODUTO: FROITAS FRESCAS E CASTAÑAS)

NIVEL DE ENSINANZA
CÓDIGO 
CENTRO

NOME 
DO CENTRO  NIF ALUMNADO  

MATRICULADO
ALUMNADO  

PARTICIPANTE
DÍA COMEZO  

REPARTICIÓN*
TOTAL KG  
PRODUTO** INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA 

(ESO)

LUGAR  
(patio, aula...)

HORARIO  
DE REPARTICIÓN

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios. 
*  10 días lectivos consecutivos 
** A ración máxima subvencionable por alumno/a e día é de 0,17 kg de produto

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de



ANEXO IIIC

COMPROMISOS E CERTIFICACIÓN DE DATOS DO CENTRO ESCOLAR 
(GRUPO DE PRODUTO: LEITE LÍQUIDO DE CONSUMO)

DATOS DO CENTRO ESCOLAR
CENTRO EDUCATIVO CÓDIGO DO CENTRO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

COMPROMÉTESE A
a) Destinar os produtos subvencionados exclusivamente ao alumnado do centro escolar, nas condicións previstas nesta resolución, para o 

consumo dentro do centro durante o horario de recreo. 

b) Respectar a ración máxima de 200 cc de produto subvencionado por alumno/a e día. 

c) Que os productos subvencionados non se utilizarán na preparación de comidas subministradas ao alumnado. 

d) Permitir calquera tipo de inspección relacionada co Programa escolar. 

e) Ter exposto permanentemente na entrada principal do centro escolar o cartel do Programa escolar subministrado polo Fogga, nun lugar que 
sexa perfectamente visible e lexible. 

f) Manter os produtos subministrados en correctas condicións de conservación ata o momento da distribución ao alumnado nas condicións 
impostas pola regulamentación técnico-sanitaria, mediante instalacións frigoríficas axeitadas ou mediante un plan gradual de recepción dos 
produtos que asegure este fin.

CERTIFICA
1. Que a persoa subministradora dos productos é: 

con NIF:

2. Que o centro ten carácter: público privado concertado

3. Que participa no Programa escolar, coa distribución de leite líquido de consumo de acordo co seguinte:

NIVEL DE ENSINO LUGAR (patio, aula...) HORARIO DE REPARTICIÓN
ALUMNADO 

MATRICULADO
ALUMNADO 

PARTICIPANTE

Educación infantil

Educación primaria

Educación secundaria (ESO)

TOTAL

4. Que os produtos se distribuirán nos períodos de repartición e calendarios seguintes (cubrir o que corresponda):
Primero período de repartición (novembro a febreiro): comeza o día                       . Nº días repartición:              (20 a 60 días lectivos

  consecutivos).

Segundo período de repartición (marzo a xuño): comeza o día              . Nº días repartición:          (20 a 60 días lectivos consecutivos)

5. Que dispón de: Comedor propio Catering Servizo de cafetería

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de



ANEXO IIID

RELACIÓN DE CENTROS ESCOLARES QUE PRESENTARÁ O/A PROVEDOR/A (GRUPO DE PRODUTO: LEITE LÍQUIDO DE CONSUMO)

NIVEL DE ENSINANZA
CÓDIGO 
CENTRO

NOME 
DO CENTRO  NIF ALUMNADO  

MATRICULADO
ALUMNADO  

PARTICIPANTE
DÍA COMEZO  
REPARTICIÓN

TOTAL DÍAS 
REPARTICIÓN

*

TOTAL KG  
PRODUTO** INFANTIL PRIMARIA

SECUN-
DARIA  
(ESO)

LUGAR  
(patio, aula...)

HORARIO  
DE REPARTICIÓN

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios. 
*  Mínimo 20 días lectivos consecutivos e máximo 60 
** A ración máxima subvencionable por alumno/a e día é de 200 cc

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de


..\..\..\..\Recursos\Logos\Consellerias\conselleria_medio_rural.png
Consellería do Medio Rural / Consellería de Medio Rural
ANEXO III
PROCEDEMENTO
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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 OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a: 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
ORGANISMO
IMPORTE (€)
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ANEXO III
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
A) Grupo de produto de froitas frescas e castañas:
B) Grupo de produto de leite líquido de consumo:
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
OPÓÑOME
Á CONSULTA
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das causas de prohibición que impidan obter a condición de beneficiaria previstas na normativa aplicable en materia de subvencións.
4. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Con base en todo o anterior, SOLICITA a axuda correspondente polo importe de				para os centros escolares da provincia de			.
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 13 de xuño de 2017 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2017/18, e de convocatoria da declaración de participación para o curso escolar 2018/19.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Servizo Territorial do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) en
..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
ANEXO IIIA
COMPROMISOS E CERTIFICACIÓN DE DATOS DO CENTRO ESCOLAR
(GRUPO DE PRODUTO: FROITAS FRESCAS E CASTAÑAS)
DATOS DO CENTRO ESCOLAR
CENTRO EDUCATIVO
CÓDIGO DO CENTRO
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
SE COMPROMETE A
a) Destinar os produtos subvencionados exclusivamente ao alumnado do centro escolar, nas condicións previstas nesta resolución, para o consumo dentro do centro durante o horario de recreo.
b) Respectar a ración máxima de 0,17 kg de produto subvencionado por alumno/a e día.
c) De consumirse froitas con pel, é indispensable realizar un lavado delas previamente ao seu consumo.
d) Que os produtos subvencionados se consumirán no seu estado natural, e non se utilizarán na preparación de comidas subministradas ao alumnado.
e) Permitir calquera tipo de inspección relacionada co Programa escolar.
f) Ter exposto permanentemente na entrada principal do centro escolar o cartel do Programa escolar subministrado polo Fogga nun lugar que sexa perfectamente visible e lexible.
g) Manter os produtos subministrados en correctas condicións de conservación ata o momento da distribución ao alumnado nas condicións impostas pola regulamentación técnico-sanitaria, mediante instalacións frigoríficas axeitadas ou mediante un plan gradual de recepción dos produtos que asegure este fin.
CERTIFICA
1. Que a persoa subministradora dos productos é:
con NIF:
2. Que o centro ten carácter:
3. Que participa no Programa escolar, coa distribución de froitas frescas e castañas co acordo ao seguinte:
NIVEL DE ENSINANZA
LUGAR (patio, aula...)
HORARIO DE REPARTICIÓN
ALUMNADO MATRICULADO
ALUMNADO PARTICIPANTE
Educación infantil
Educación primaria
Educación secundaria (ESO)
TOTAL
4. Que os produtos se distribuirán nos períodos de repartición e calendarios seguintes (cubrir o que corresponda):
5. Que dispón de:
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO IIIB
RELACIÓN DE CENTROS ESCOLARES QUE PRESENTARÁ O/A PROVEDOR/A (GRUPO DE PRODUTO: FROITAS FRESCAS E CASTAÑAS)
NIVEL DE ENSINANZA
CÓDIGO
CENTRO
NOME
DO CENTRO
 NIF
ALUMNADO 
MATRICULADO
ALUMNADO 
PARTICIPANTE
DÍA COMEZO 
REPARTICIÓN*
TOTAL KG 
PRODUTO**
INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA 
(ESO)
LUGAR 
(patio, aula...)
HORARIO 
DE REPARTICIÓN
De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.
*  10 días lectivos consecutivos
** A ración máxima subvencionable por alumno/a e día é de 0,17 kg de produto
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO IIIC
COMPROMISOS E CERTIFICACIÓN DE DATOS DO CENTRO ESCOLAR
(GRUPO DE PRODUTO: LEITE LÍQUIDO DE CONSUMO)
DATOS DO CENTRO ESCOLAR
CENTRO EDUCATIVO
CÓDIGO DO CENTRO
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
COMPROMÉTESE A
a) Destinar os produtos subvencionados exclusivamente ao alumnado do centro escolar, nas condicións previstas nesta resolución, para o consumo dentro do centro durante o horario de recreo.
b) Respectar a ración máxima de 200 cc de produto subvencionado por alumno/a e día.
c) Que os productos subvencionados non se utilizarán na preparación de comidas subministradas ao alumnado.
d) Permitir calquera tipo de inspección relacionada co Programa escolar.
e) Ter exposto permanentemente na entrada principal do centro escolar o cartel do Programa escolar subministrado polo Fogga, nun lugar que sexa perfectamente visible e lexible.
f) Manter os produtos subministrados en correctas condicións de conservación ata o momento da distribución ao alumnado nas condicións impostas pola regulamentación técnico-sanitaria, mediante instalacións frigoríficas axeitadas ou mediante un plan gradual de recepción dos produtos que asegure este fin.
CERTIFICA
1. Que a persoa subministradora dos productos é:
con NIF:
2. Que o centro ten carácter:
3. Que participa no Programa escolar, coa distribución de leite líquido de consumo de acordo co seguinte:
NIVEL DE ENSINO
LUGAR (patio, aula...)
HORARIO DE REPARTICIÓN
ALUMNADO MATRICULADO
ALUMNADO PARTICIPANTE
Educación infantil
Educación primaria
Educación secundaria (ESO)
TOTAL
4. Que os produtos se distribuirán nos períodos de repartición e calendarios seguintes (cubrir o que corresponda):
  consecutivos).
5. Que dispón de:
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO IIID
RELACIÓN DE CENTROS ESCOLARES QUE PRESENTARÁ O/A PROVEDOR/A (GRUPO DE PRODUTO: LEITE LÍQUIDO DE CONSUMO)
NIVEL DE ENSINANZA
CÓDIGO
CENTRO
NOME
DO CENTRO
 NIF
ALUMNADO 
MATRICULADO
ALUMNADO 
PARTICIPANTE
DÍA COMEZO 
REPARTICIÓN
TOTAL DÍAS REPARTICIÓN*
TOTAL KG 
PRODUTO**
INFANTIL
PRIMARIA
SECUN-DARIA 
(ESO)
LUGAR 
(patio, aula...)
HORARIO 
DE REPARTICIÓN
De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.
*  Mínimo 20 días lectivos consecutivos e máximo 60
** A ración máxima subvencionable por alumno/a e día é de 200 cc
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
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