
SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A  

L’ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ LOCAL PESQUER COSTA BRAVA 
 

 

A la JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ LOCAL PESQUER COSTA BRAVA 

c/Moll Pesquer, s/n, 17230 Palamós (Girona) 

 

D. ______________________________________________ amb DNI_____________________ domicili a 

_____________________________________________________________________ de la localitat 

_________________________________CP__________Província______________ actuant en qualitat de 

___________________________________________ de l’entitat: 

Denominació social ________________________________amb CIF_____________________ i domicili a 

_____________________________________________________________________ de la 

localitat________________________________CP____________Província_____________ telèfon 

_____________________direcció de correu electrònic ___________________________i activitat 

_______________________________________________________________________. 

EXPOSA: 

Que, havent tingut coneixement de l’existència de l’ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ LOCAL PESQUER COSTA BRAVA, 

i estant d’acord amb el seu objectiu descrit en els Estatuts, pels que es defineix com una entitat sense ànim de 

lucre que té com a objectiu principal el desplegament de la seva estratègia de desenvolupament local 

participatiu aprovada per el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el marc del Fons 

Europeu Marítim i de la Pesca pel període 2014 – 2020.  

SOL.LICITA:  

A la Junta Directiva que admeti aquesta sol·licitud i acordi la corresponent alta en el Registre d’Associats de 

l’entitat, declarant conèixer i comprometent-se a respectar els drets i obligacions que els Estatuts atorguen als 

seus socis. 

PROTECCIÓ DE DADES: 
ASSOCIACIÓ GRUP D'ACCIÓ LOCAL PESQUER COSTA BRAVA I TOT EL SEU PERSONAL ES COMPROMET A TRACTAR DE FORMA 
ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTES LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS L'ESTABLERT EN EL 
REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES UE 2016/679 (RGPD) I LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS (LOPDGDD). 
El titular d'aquest consentiment autoritza a l’ASSOCIACIÓ GRUP D'ACCIÓ LOCAL PESQUER COSTA BRAVA a tractar les seves 
dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que 
disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades: 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: ASSOCIACIÓ GRUP D'ACCIÓ LOCAL PESQUER COSTA 
BRAVA NIF: G55275770  C/ MOLL PESQUER, S/N - 17230 - PALAMÓS (GIRONA)      Telèfon: 659685400          
info@galpcostabrava.cat. 
FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES: ASSOCIACIÓ GRUP D'ACCIÓ LOCAL PESQUER COSTA BRAVA tractarà les dades 
facilitades per a la gestió dels socis de l’entitat i gestió administrativa derivada.  
CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti la supressió 
per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. 
DESTINATARIS: Les seves dades seran tractades per l’ASSOCIACIÓ GRUP D'ACCIÓ LOCAL PESQUER COSTA BRAVA, per 
col·laboradors i prestadors de serveis. 
DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del 
seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se a l'adreça de correu: 
info@galpcostabrava.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir. 
AUTORITZA amb aquesta signatura a tots els tractaments anteriorment descrits. 
 
꙱  Autoritzo l’enviament d’informació. 
 

Perquè així consti signo la present declaració a                             ,a        de                             de 20__.  
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A SER SOCI 

I. Persones físiques 

a. Complimentar i entregar la sol·licitud d’adhesió 

b. Fotocòpia DNI 

II. Persones jurídiques 

a. Complimentar i entregar la sol·licitud d’adhesió 

b. Fotocòpia del CIF de l’entitat 

c. Documentació acreditativa de la representació de la persona que signa la 

sol·licitud. 

III. Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputació 

a. Complimentar i entregar la sol•licitud d’adhesió 

b. Fotocòpia del CIF de l’entitat 

c. Rebut pagament quota corresponent. 

COMUNICACIÓ DE L’ADMISSIÓ DE SOCI 

Rebuda la sol·licitud i examinada la documentació aportada, la proposta d’admissió del nou soci 

es traslladarà a la primera reunió de la Junta Directiva de l’Associació que es celebri amb 

posterioritat a la recepció de la sol·licitud, la qual analitzarà el compliment dels requisits 

necessaris per a pertànyer a l’associació. 

La decisió de la Junta Directiva serà notificada a l’interessat al domicili que aquest ha proporcionat 

a la primera pàgina d’aquesta sol·licitud. En cas de donar un informe negatiu haurà d’especificar 

les causes i donar un termini de deu dies al sol·licitant per reparar les causes del rebuig del seu 

ingrés. 

QUOTES SOCIALS 

El número de compte de l’entitat és: ES49 2100 0138 8102 0060 5972 

L’ingrés implicarà l’acceptació per part del nou associat dels presents Estatuts, els reglaments de 

funcionament intern que s’estableixin i totes les decisions o mesures de gestió o administració 

vàlidament adoptades pels òrgans de govern de l’Associació.  
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Els socis s’obliguen a satisfer les següents quotes: 

Quota Anual: Es determinarà en funció de la tipologia de l’entitat segons s’indica en la taula 

següent: 

TIPOLOGIA  ENTITAT QUOTA  ANUAL 

Confraries de Pescadors 500 € 

Institucions o associacions sense ànim de lucre 500 € 

Empreses o associacions privades 500 € 

Ajuntaments 2.500 € 

Consells Comarcals 2.500 € 

Diputació 20.000 € 

 

Per l’exercici en el qual l’associat s’adhereix a l’associació, en concepte de quota d’adhesió i 

primera quota anual es pagarà la totalitat de la quota anual indicada. La primera quota es pagarà 

en un sol venciment al moment de l’adhesió.  

Les successives quotes anuals de pagament es realitzaran abans del primer semestre de cada 

anualitat, i a aquest efecte l’Associació emetrà la factura corresponent. Els pagaments es faran 

efectius per transferència bancària al número de compte de l’entitat: ES49 2100 0138 8102 0060 

5972 

Pel cas que un associat deixi de formar part de l’associació, independentment del motiu, no es 

retornaran les quotes ja meritades.  

Quotes Extraordinàries: Per dur a terme determinades accions, l’Assemblea General pot establir 

quotes extraordinàries que hauran d’abonar tots els associats o només aquells que participin en 

les accions concretes, segons es decideixi en cada cas. 

 

  
 


