
  Plaça de l'Ajuntament, 5 
  08349 Cabrera de Mar 
  www.serraladalitoralcentral.cat 
 info@serraladalitoralcentral.cat 

 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ 

PROPIETARI___________________________________________________________________ 

Nom i cognoms  DNI/NIF  
Raó social  NIF  
Adreça    
CP i Municipi  Tel.fix  
Correu electrònic  Tel. mòbil  

 

Nom i cognoms  DNI/NIF  
Raó social  NIF  
Adreça    
CP i Municipi  Tel.fix  
Correu electrònic  Tel. mòbil  

 

(en cas de més de dos propietaris, afegir un annex) 

REPRESENTANT  (entregar poders notarials o document justificatiu signat pel propietari) 
_____________________________________________________________________________ 

(només si és diferent del propietari) 

Nom i cognoms  DNI/NIF  
Adreça    
CP i Municipi  Tel.fix  
Correu electrònic  Tel. mòbil  

 

TITULAR CADASTRE_____________________________________________________________ 

Nom i cognoms  DNI/NIF  
Ref. cadastral     
    
    

(en cas de més d’un titular, afegir un annex) 

 

DADES DE LA FINCA_____________________________________________________________ 

Denominació de la finca  
Municipi (s)    
    
    
ha. forestals (aprox.)    

 



  Plaça de l'Ajuntament, 5 
  08349 Cabrera de Mar 
  www.serraladalitoralcentral.cat 
  info@serraladalitoralcentral.cat
  
  

En cap cas es cediran aquestes dades. Podeu exercir els vostres drets a través del contacte amb 

l’Associació, Plaça de l’Ajuntament numero 5,  Cabrera de Mar 08349. 

 

Posem a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades 

info@serraladalitoralcentral.cat, que resoldrà qualsevol consulta o queixa que li formuleu sobre 

la vostra privacitat. 

 

 

 

 

 DADES REGISTRALS DE LA FINCA _______________________________________________ 

 La finca està registrada al Registre de la propietat? Si ☐  / No  ☐ 

Núm. Finca: ________     Codi IDUFIR___________   Llibre________ Volum _______ Pàg_____ 

 

Té Pla Tècnic o Pla Simple redactat? Si ☐    No ☐ 

En cas afirmatiu, indicar número de pla_____________________________________________ 

Data de caducitat del pla_________________________________________________________ 

 

Signat a...................................................., el ............. de ........................... de 20........ 

  



  Plaça de l'Ajuntament, 5 
  08349 Cabrera de Mar 
  www.serraladalitoralcentral.cat 
  info@serraladalitoralcentral.cat
  
  

En cap cas es cediran aquestes dades. Podeu exercir els vostres drets a través del contacte amb 

l’Associació, Plaça de l’Ajuntament numero 5,  Cabrera de Mar 08349. 

 

Posem a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades 

info@serraladalitoralcentral.cat, que resoldrà qualsevol consulta o queixa que li formuleu sobre 

la vostra privacitat. 

 

 

 

FULL DE CONSENTIMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

................................................................................................................................................, amb 

NIF .................................................., AUTORITZO a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada 

Litoral Central, amb CIF G-66409145, a usar la meva 

adreça............................................................................................................el meu correu 

electrònic...................................................................... i el meu 

telèfon.................................................................................  

 

Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides l’APF Serralada Litoral Central, com a 

responsables dels seus respectius fitxers, complirà els requeriments previstos a la normativa 

vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, les disposicions del Reglament 

europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, 

de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garanties digitals (LOPDGDD) sobre la 

creació i modificació de fitxers. 

 

I, perquè així consti i tingui l’efecte oportú davant de qui correspongui, signo la present 

autorització  

a .............................................................,  el.......... d ........................................de ................ . 

Signatura,  
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