ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR265B

SOLICITUDE

AUTORIZACIÓN E AXUDA PARA A SUBMINISTRACIÓN DE PRODUTOS AOS CENTROS
ESCOLARES
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de GaliciaNotifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓBIL

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE COMPROMÉTESE A:
1. Garantir que os produtos financiados en virtude do Programa escolar estean dispoñibles para o consumo polo alumnado do centro ou centros
escolares para os que solicitarán a axuda.
2. Reintegrar toda a axuda aboada indebidamente polas cantidades que correspondan, se se comproba que os produtos non se distribuíron ao
alumnado ou non poden recibir a axuda da Unión.
3. Garantir que a axuda da Unión se reflicte no prezo a que se facilitan os produtos aos centros escolares.
4. Pór os documentos xustificativos á disposición das autoridades competentes, cando estas o soliciten.
5. Permitir á autoridade competente realizar todos os controis necesarios, como a comprobación dos rexistros e a inspección física.
6. Levar un rexistro cos nomes e enderezos dos centros escolares (no caso de que sexa un/unha provedor/a) e dos produtos e cantidades
subministradas.
CÓDIGO DE PECHE DE EXPEDIENTE (*)
(*) Dato obrigatorio para cubrir co código de peche xerado pola aplicación informática despois de gravar os datos relativos á solicitude.
Con base en todo o anterior, SOLICITA a autorización e axuda correspondente ao grupo de produto
(froitas frescas e castañas/leite líquido de consumo) polo importe
provincia de

€ (IVE engadido) para os centros escolares da

.

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 ou conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Que dispón da capacidade e medios suficientes para realizar a distribución cos requisitos fixados nesta resolución.
4. Non estar incursa en ningunha das causas de prohibición que impidan obter a condición de beneficiaria previstas na normativa aplicable en
materia de subvencións.
5. 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.
6. Que, no caso de que sexa unha persoa física,
Si é traballador autónomo e, polo tanto, está obrigado a relacionarse electronicamente para os trámites e actuacións que realice no
exercicio da súa actividade profesional, de acordo co disposto na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración dixital de Galicia
(artigo 10.1).
Non é traballador autónomo.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II-A de aceptación de compromisos e certificación de datos do centro escolar (para o grupo de produto de froitas frescas e castañas)
Anexo II-B de aceptación de compromisos e certificación de datos do centro escolar (para o grupo 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 recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade solicitante
Alta no rexistro sanitario oficial correspondente (só persoas provedoras)
Alta no imposto de actividades económicas (só persoas provedoras)
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento de débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 18 de xuño de 2020 pola que se regula o procedemento de 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 2020/21 (códigos de procedemento
MR265B e MR265C)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

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

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II-A

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

DATOS DO CENTRO ESCOLAR
CENTRO EDUCATIVO
TIPO

CÓDIGO DO CENTRO
NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

NIF

CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

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 0,17 kg de produto subvencionado por alumno/a e día.
c) De consumirse froitas con pel é indispensable lavalas 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 produtos é:
co NIF:

(no caso de que a persoa solicitante sexa unha persoa provedora).

2. Que o centro ten carácter:

público

privado

concertado

3. Que participa no Programa escolar, coa distribución de froitas frescas e castañas 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 (cúbrase o que corresponda):
Primeiro período de repartición (novembro a febreiro): comeza o día
(10 días lectivos consecutivos)
Segundo período de repartición (marzo a xuño):
5. Que dispón de:

Comedor propio

comeza o día
Cátering

(10 días lectivos consecutivos)
Servizo de cafetaría

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

ANEXO II-B

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

DATOS DO CENTRO ESCOLAR
CENTRO EDUCATIVO
TIPO

CÓDIGO DO CENTRO
NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

NIF

CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

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 produtos 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 produtos é:
co NIF:

(no caso de que a persoa solicitante sexa unha persoa provedora).

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...)

ALUMNADO
MATRICULADO

HORARIO DE REPARTICIÓN

ALUMNADO
PARTICIPANTE

Educación infantil
Educación primaria
Educación secundaria (ESO)
TOTAL
4. Que os produtos se distribuirán nos períodos de repartición e calendarios seguintes (cúbrase o que corresponda):
Primeiro período de repartición (novembro a febreiro): comeza o día
Segundo período de repartición (marzo a xuño):

5. Que dispón de:

Comedor propio

comeza o día

Cátering

Nº días repartición:

(mínimo 10 días lectivos consecutivos)

Nº días repartición:

(mínimo 10 días lectivos consecutivos)

Servizo de cafetaría

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

