ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR265A

DECLARACIÓN

PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA ESCOLAR

DATOS DA PERSOA DECLARANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberase acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade declarante

Persoa ou entidade 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
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 (cúbrase o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se realicen 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 forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

OBXECTO DA DECLARACIÓN
Participar no Programa escolar, para o curso 2019/20, e realizar a distribución de produtos, ata o punto de entrega establecido pola
Comunidade Autónoma, ao alumnado de centros escolares do ámbito territorial que se indica a continuación:
PRODUTO PARA DISTRIBUÍR

PRODUTO PARA DISTRIBUÍR
PREVISTO NO ARTIGO 5.3

CANTIDADE DISPOÑIBLE
(kg)

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE
DISTRIBUCIÓN

Este formulario só poderá presentarse nas

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

ANEXO II
(continuación)
A PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Coñecer a regulamentación ao respecto e comprometerse a cumprila, quedando advertida de que o incumprimento total ou parcial destas
obrigas implicará a perda da súa condición como persoa participante no Programa escolar, 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 procedan.
2. Non estar incursa en ningunha das causas de prohibición que impidan obter a condición de persoa beneficiaria previstas na normativa
aplicable en materia de subvencións.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Que dispón da capacidade e dos medios suficientes para realizar a distribución cos requisitos fixados nesta resolución.
5. Que garante que os produtos financiados pola Unión Europea en virtude do Programa escolar estean dispoñibles para o consumo polo
alumnado do centro ou centros de ensino para os cales solicitarán a axuda.
6. Que se compromete a reintegrar toda a axuda pagada de forma indebida polas cantidades que corresponda se se comproba que os produtos
non se distribuíron ao alumnado ou non poden recibir a axuda da Unión.
7. Que se compromete a poñer os documentos xustificativos da axuda á disposición do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) cando este os
solicite.
8. Que se compromete a permitir ao Fogga realizar todos os controis necesarios, como a comprobación dos rexistros e a inspección física.
9. Que se compromete a levar un rexistro cos nomes e enderezos dos centros escolares e dos produtos e cantidades subministradas.
10. Que se compromete a subministrar os produtos coas exixencias impostas pola lexislación técnico-sanitaria nacional e pola regulamentación
comunitaria.
11. Que se compromete a manter actualizados os datos da documentación que entrega se sufrisen algunha modificación e a comunicalo no
prazo dun mes de terse producido.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Memoria descritiva da estrutura técnica dispoñible
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON ANTERIORIDADE (presumirase que a consulta é
autorizada)

ORGANO

CÓD. PROC.

ANO

Escritura de constitución e estatutos da sociedade ou asociación, e das súas
modificacións, se é o caso

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas.
DNI/NIE da persoa declarante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade declarante
Alta no imposto sobre actividades económicas (IAE)
Alta no rexistro sanitario de empresas correspondentes

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de 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.

Persoas destinatarias dos datos

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.

Exercicio de dereitos

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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existir 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.

ANEXO II
(continuación)
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 9 de xullo de 2018 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 2018/19, e a convocatoria da
declaración de participación para o curso escolar 2019/20.

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Fondo Galego de Garantía Agraría (Fogga)

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

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

