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Anexo I : Solicitude de adhesión 

Entidade Amiga do proxecto de Xeoparque do Cabo 

Ortegal  

 

Identificación da entidade 

Denominación  

Número de rexistro  

Dirección  

Localidade  

Código Postal  

Persoa de contacto  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  

Descrición da actividade ou fins da entidade 

 
 

A entidade atópase inscrita no Rexistro 

municipal de asociacións do Concello de: 

* (marque o(s) que correspondan) 

☐ Cariño 

☐ Cedeira 

☐ Cerdido 

☐ Moeche 

☐ Ortigueira 

☐ San Sadurniño 

☐ Valdoviño 

Identificación da persoa representante 

Nome e apelidos  

NIF/NIE  

Cargo  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  
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Ao abeiro do artigo 5 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos persoais 

e garantías de dereitos dixitais, outorgo o meu consentimento para que os meus datos, e da 

entidade que represento,  sexan incluídos en ficheiros baixo a titularidade da Asociación para a 

xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal, e declaro estar informado/a sobre os dereitos de acceso, 

rectificación, cancelación e oposición:                                                          Acepto ☒ 

 

EXPÓN:  

Que tras ter coñecemento da existencia da figura Entidade Amiga do Proxecto de Xeoparque 

do Cabo Ortegal, e tendo en conta as seguintes motivacións: 

(EXPOÑA A ARGUMENTACIÓN DE ADHESIÓN) 

 

SOLICITA: 

 

O recoñecemento como Entidade Amiga do Proxecto de Xeoparque do Cabo Ortegal (e como 

Entidade Amiga do Xeoparque do Cabo Ortegal, no caso de declaración do mesmo como 

Xeoparque Mundial da UNESCO. 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA 

 

Acordo do órgano de decisión da entidade de solicitar a adhesión como 

Entidade Amiga e no que se recolla o compromiso cos fins da Asociación para a 

xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal. 

☐ 

Documentación acreditativa da representación/autorización da persoa 

que firma a solicitude 
☐ 

Estatutos da Asociación onde se recollan os fins e actividades da entidade ☐ 

 

En………………(LUGAR), a …… (DATA) 

En calidade de (CARGO QUE OCUPA) ………………………… 

(SINATURA) 

Asdo: …………………………(NOME E APELIDOS DA PERSOA REPRESENTANTE) 

 

 

PRESIDENTE/A DA ASOCIACIÓN PARA A XESTIÓN DO XEOPARQUE DO 

CABO ORTEGAL 

 


