
ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL TERRAS DE PONTEVEDRA NORTE 

Concellos de: A Estrada, Agolada, Dozón, Forcarei, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces 

DECLARACIÓN DA INTENCIÓN DE ADHESIÓN AO GDR – 16  

E NOMEAMENTO DO REPRESENTANTE 

D/Dna       como Secretario/a da entidade       con CIF       e domicilio social       código postal 

      no Concello de       con teléfono de contacto       móbil       e enderezo electrónico       

 

CERTIFICA 

 

que na reunión da Xunta Directiva da entidade, (ou Asemblea Xeral en mancomunidades, no Pleno ou 

no órgano competente, no caso das entidades públicas) realizada o día       acordouse: 

 

1. Entrar a formar parte da ADR Terras de Pontevedra Norte – GDR 16 e participar na súa asemblea. 

2. Nomear como representante para tal efecto a: 

Nome do representante:       

DNI:       

Teléfono de contacto:       

Enderezo electrónico:       

Nome do representante suplente:       

DNI:       

Teléfono de contacto:       

Enderezo electrónico:       

3. Inscribirse na tipoloxía ou grupo, segundo se extrae do obxecto social dos estatutos ou dos 

socios/as que forman parte (marcar cun X): 

Mulleres  / Mozos  / Acción social  / Protección, conservación ou mellora do medio 

ambiente  / Sector agrario ou organización profesional agraria  / Protección, conservación ou 

mellora do medio ambiente  / Asociacións de empresarios ou asociacións profesionais  / 

Asociacións do sector cultural  / Sector público  / Outros (especificar cal)      /. 

 

Asdo. O secretario/a Vº e prace Presidente/a 

 

 

 

Nome:       Nome:       

DNI:       DNI:       

 

SELO 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE DE ACHEGAR XUNTO COA SOLICITUDE DE ADHESIÓN 

Debe de acreditarse un ano de antigüidade. 

 
1) Copia dos estatutos 

2) Copia da acta de constitución 

3) Certificado do secretario/a co número de asociados/as 

4) Inscrición no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia 

5) Copia do DNI da persoa representante e da persoa suplente 

6) Copia do NIF 

7) No suposto de que o enderezo da entidade estea localizado fóra do territorio de 

actuación do GDR, deberá xustificarse a súa implantación no territorio 

8) Cota de socios (10€). Ingresar na conta da Caixa nº ES16 2100 2798 7002 0011 3556 


