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Sol·licitud d'adhesió a PTGMFc:                                                                              1
Dades del/dels sol·licitants 
Tipologia: 
Nom i cognoms o Raó social 
DNI/NIF/NIE o CIF 
Adreça (* Es considerarà aquesta adreça a efectes de notificacions administratives)
Codi postal
Municipi
Província
Comarca
Telèfon
Fax
Adreça electrònica
Nom i cognoms o Raó social 
DNI/NIF/NIE o CIF 
Adreça
Codi postal
Municipi
Província
Comarca
Telèfon
Fax
Adreça electrònica
Nom i cognoms o Raó social 
DNI/NIF/NIE o CIF 
Adreça
Codi postal
Municipi
Província
Comarca
Telèfon
Fax
Adreça electrònica
Dades del representant
Nom i cognoms o Raó social 
DNI/NIF/NIE o CIF 
Adreça
Codi postal
Municipi
Província
Comarca
Telèfon
Fax
Adreça electrònica
1. PTGMFc (Gestió Forestal Conjunta), PTGMF (Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal) i PSGF (Plans Simples de Gestió Forestal)
Dades del/de la usufructuari/ària
Nom i cognoms o Raó social 
DNI/NIF/NIE o CIF 
Adreça
Codi postal
Municipi
Província
Comarca
Telèfon
Fax
Adreça electrònica
Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud (assenyaleu la que s'acompanya)
Presentat amb
Presentat anteriorment al CPF o DAMM (1)
 Persona física
la sol·licitud
Expedient
Any
Lloc
Còpia del DNI/NIF/NIE del/s sol·licitant/s, en cas de no haver autoritzat al CPF / DARP a obtenir-la.
Còpia del DNI/NIF/NIE de la/les persona/es usufructuària/es, si s’escau, en cas de no haver autoritzat al CPF / DARP a obtenir-la.
Original i còpia de la documentació acreditativa de la titularitat de la finca o finques objecte de planificació, preferentment nota simple emesa pel registre de la propietat que correspongui. En el cas de la nota simple emesa pel Registre de la propietat, en cas de no haver autoritzat al CPF / DARP a obtenir-la2.
Relació de parcel·les i plànol cadastral.
 Persona jurídica 
Còpia del NIF de la persona jurídica sol·licitant.
Documentació de verificació de dades d’identitat, preferentment nota simple del Registre mercantil (en el supòsit de societats mercantils) o original i còpia del document fundacional de la persona jurídica, en cas de no haver autoritzat al CPF/DARP a obtenir-lo2.
Original i còpia de la documentació acreditativa de la titularitat de la finca o finques objecte de planificació, preferentment nota simple emesa pel registre de la propietat corresponent. En el cas de la nota simple emesa pel Registre de la propietat, en cas de no haver autoritzat al CPF / DARP a obtenir-la2.
Relació de parcel·les i plànol cadastral.
Annex de dades territorials i registrals de la /les finca/ques.
Tots els representants
Còpia del DNI/NIF/NIE del representant legal, en cas de no haver autoritzat al CPF / DARP a obtenir-la.
Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si s’escau, en cas de no haver autoritzat al CPF/DARP a obtenir-la2.
Altres
D'acord amb l'article 11.2 a) de  l'Ordre ARP/122/2017, declaro sota la meva responsabilitat que les dades de titularitat de l'IOF, objecte de         modificació o revisió, no han sofert cap variació respecte la resolució d'aprovació.
Acord de col·laboració 
Aquesta sol·licitud també constitueix la comunicació de finalització de treballs de l’expedient de subvenció número:
D’acord amb l’article 11.4 de l’Ordre ARP/122/2017 per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal, la presentació d’aquesta sol·licitud comporta l’autorització al CPF per obtenir certificats o verificar dades a emetre per altres administracions o entitats públiques. En cas de voler denegar expressament l’autorització esmentada caldrà marcar la casella següent: 
NO AUTORITZO al CPF a sol·licitar i/o verificar la informació i/o obtenir els documents d'altres administracions (NIF/, acreditació de la titularitat, informació sobre personalitat jurídica i justificació de la representació, inscrites al Registre Mercantil, informació cadastral i l'acreditació de la catalogació dels terrenys).
Titular/s	
Representant
Usufructuari/ària
El/s sotasignant/s declara/en que la finca/ques objecte d’aquesta sol·licitud no té/tenen cap càrrega que impossibiliti la viabilitat de l’instrument d'ordenació.
Informació bàsica sobre protecció de dades (més informació al peu del document i al web http://cpf.gencat.cat)
Responsable: Centre de la Propietat Forestal
Finalitat: Tramitació de la sol·licitud relacionada amb Pla tècnic/Pla simple
Legitimació: Missió en interès públic
Destinataris: No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Per a més informació, consulteu la documentació annexa al final del document 
1 Omplir en el cas que amb anterioritat ja s’hagi presentat al CPF/DARP alguna de la documentació relacionada, de la qual no hagin variat les dades i continuïn essent vigents.
2 En virtut de l'Acord del Consell Rector del CPF de data 25/04/2013, en cas que la persona sol·licitant no aporti la documentació acreditativa de la titularitat de la finca, l'acreditació de la representació i/o la verificació de dades d'identitat de la persona jurídica; les consultes que el CPF realitzi al Registre de la Propietat, al Registre Mercantil o al Registre d'Entitats Jurídiques, comportaran l'abonament del cost que correspongui.
Informació addicional o detallada
 
Qui és la persona responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Centre de la Propietat Forestal
Adreça postal: Finca Torreferrussa, ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km 4,5, apartat de correus 240, Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona
Telèfon: 935747039
Adreça electrònica: lopd.cpf@gencat.cat
Delegat de Protecció de Dades: Finca Torreferrussa, ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km 4,5, apartat de correus 240, Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona (dpd.cpf@gencat.cat)
Contacte DPD: Juan Porras Jurado (dpd.cpf@gencat.cat)
 
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Al Centre de la Propietat Forestal, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de tramitar la vostra sol·licitud d’aprovació, modificació, revisió o redacció de Pla tècnic i Pla simple.
 
En cap moment, no es realitzen perfils comercials ni es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquestes dades.
 
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la supressió.
 
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades és la missió en interès públic atorgada per la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal (Parlament de Catalunya).
 
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades no es comunicaran a terceres parts, inclosos tercers països o entitats. Tret que hi hagi obligació legal.
 
Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Centre de la Propietat Forestal estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 
En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 
Les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils. El Centre de la Propietat Forestal deixarà de tractar-ne les dades, tret d'obligacions legals o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 
En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i transmetre-les a una altra persona responsable. 
 
Com podeu exercir els drets?
Mitjançant escrit adreçat al Centre de la Propietat Forestal, Finca Torreferrussa, ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km 4,5, apartat de correus 240, Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona. 
Mitjançant escrit a l'adreça electrònica lopd.cpf@gencat.cat.
 
Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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