D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades facilitades seran tractades amb la seguretat i la confidencialitat adequades i que seran
incorporades a un fitxer automatitzat i només seran utilitzades per a les finalitats indicades. El responsable del fitxer és el Centre de la Propietat Forestal (finca Torreferrussa. Ctra. de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km. 4,5 Ap. de correus 240 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda) al quals us podeu adreçar per exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals mitjançant una comunicació per escrit.

Avís d’inici d’actuacions forestals incloses en un Pla Tècnic de Gestió i
Millora Forestal (PTGMF) / Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF)
Dades de la persona que tramita l’avís
Propietari/ària
Representant
Nom i cognoms / raó social

Gestor
Telèfon de contacte

NIF / CIF
406633930 E

938811059

PERE CANAMASES CAMPRUBÍI

Nom de la finca

Terme municipal / comarca

CARAULL

ORISTÀ (OSONA)

La finca té alguna qualificació
NO
EIN: ……………………………………………………………………
ENPE:…………………………………………………………..……..

PTGMF

PSGF

Núm.
Data prevista d’inici dels treballs
1

0

1

0

1

3

Declaració d’actuacions programables incloses en el PTGMF/PSGF
Núm.
Ordre

Codi
(1)

Nom de l’actuació

Any/ prioritat /
modificació (2)

Espècie

Unitat
actuació

Unitats
(ha/km)

Pròrroga avís
anterior (sí/no)

1
2
3
4
5
6
7
 Autoritzo en/na

amb el NIF/CIF

A realitzar davant el Centre de la Propietat Forestal els actes de tràmit escaients per a sol·licitar l’obertura i/o canvis de
traçat dels vials necessaris per tal d’executar les actuacions contingudes en aquest avís identificades amb el número/s
d’ordre següent/s: …………………………………………………………………...
 Autoritzo en/na
amb el NIF/CIF
A tenir accés a la informació recollida en el PTGMF/PSGF per tal d’executar correctament les actuacions contingudes en
aquest avís d’actuació identificades amb el número/s d’ordre següent/s:
……………………………………………………………………………………………………………………………

Signatura del propietari, representant legal o gestor del PTGMF/PSGF

Lloc i data

Centelles a 27 de setembre de 2013

(1) D’acord amb la relació de codis que figura al revers
(2) Any previst al PTGMF per a dur a terme l’actuació / Prioritat prevista en el PTGMF / Modificació del PTGMF
* Aquest avís tindrà una vigència d’1 any comptador a partir dels 10 dies des de la notificació d’inici de l’actuació
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Relació codificada d’actuacions forestals

Actuacions programables

Actuacions no programables

És necessari comunicar l’inici de l’actuació

No s’ha de comunicar l’inici de l’actuació

Codi

Plantacions

Codi

Plantacions

14

Reforestació per plantació

29

Reposició de fallades

15

Reforestació per sembra

30

Manteniment reforestacions/aforestacions

16

Aforestació per plantació

17

Aforestació per sembra

Codi
1

Aprofitament
Aclarida de plançoneda

Codi
18

Actuacions de millora forestal
Selecció de tanys sense aprofitament comercial

2

Aclarida de millora

19

Acordonat i trossejat de restes d’incendis

3

Tallada preparatòria

33

Estassada

4

Tallada aclaratòria

34

Estassada a banda i banda de camins

5

Tallada disseminatòria

35

Manteniment de línies de defensa

61

Tallada arreu

36

Eliminació de restes

6

Tallada final

37

Podes de formació

7

Tallada selectiva

38

Podes de fructificació

8

Tallada sanitària

39

Podes baixes

9

Tallada de vegetació afectada per nevades

40

Podes altes

10

Desarrelament d’arbres i arbustos

41 *

Aprofitament de llenya per a consum propi

47

Tallada de vegetació afectada per incendi

48

Tallada de manteniment infraestructures/elements

62

Tallada de vegetació afectada per bufarut

63

Tallada de vegetació afectada per sequera

66

Tallada de vegetació afectada per pedregada

Codi

Suro

Codi

Suro

11

Lleva de suro

31

Ratllat de suro

12

Despelegrinatge

32

Tractament fitosanitari

Codi

Infrastructures

Codi

Infrastructures

20

Construcció de camins principals

42

Arranjament de camins principals

21

Construcció de camins primaris

43

Arranjament de camins primaris

22

Construcció de camins secundaris

44

Arranjament de camins secundaris

23

Construcció de camins desembosc

45

Arranjament de camins de desembosc

24

Obertura línies defensa

46

Arranjament punts d’aigua

25

Construcció punts d’aigua

Codi

Canvi d’ús del sol

26

Transformació a pastures

27

Adevesament

28

Rompuda

41* L’aprofitament de llenyes per consum propi és
una actuació no programable però s’ha de
comunicar la seva realització al tractar-se d’un
aprofitament.
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