ANEXO II-A

PROCEDEMENTO

AXUDAS COLECTIVAS AOS PRODUTORES QUE PARTICIPEN NOS PROGRAMAS DE
PRODUCIÓN E MELLORA DOS PRODUTOS AGROALIMENTARIOS GALEGOS CON
CALIDADE DIFERENCIADA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR362B

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

NÚMERO BLOQUE

ANDAR

PORTA

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN (C.E.A.)

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA SUBVENCIÓN SOLICITADA
Importe da axuda

€ coa desagregación seguinte.

PROGRAMA DE CALIDADE DIFERENCIADA NO QUE ESTÁN INSCRITOS OS SOLICITANTES

IMPORTE DOS GASTOS
SUBVENCIONABLES

CONCEPTO SUBVENCIONABLE
GASTOS DE INSCRICIÓN E PARTICIPACIÓN
GASTOS DE CONTROL

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
Que como entidade colaboradora no está incursa en ningunha das prohibicíóns establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia (DOG nº 121, do 25 de xuño) e que cumpre as abrigas do arligo 11 da citada lei.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Relación numerada de produtores inscritos no programa de calidade que solicitan axuda co seu importe (anexo II-B).
Certificado de que todos os produtores solicitantes teñen as súas explotacións inscritas no correspondente programa de calidade e están
sometidas aos controis pertinentes.
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, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a secretariaxeraltecnica.cmrm@xunta.es

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

ANEXO II-A
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Orde do 18 de maio de 2015 pola que se convocan para o ano 2015 as axudas aos produtores que participen nos programas de produción e
mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia
2007-2013.
- Orde do 11 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos produtores que participen nos programas de
produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemenlo rural para
Galicia 2007-2013 e se convocan estas axudas para o ano 2013.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

de

de

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

