
 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A L’ASSOCIACIÓ Flora Catalana 
http://www.floracatalana.net 

INFORMACIÓ PRELIMINAR 

Flora Catalana és una associació sense ànim de lucre destinada a la divulgació de la flora del nostre entorn i els seus usos. Associar-
se no comporta cap quota periòdica ni despesa econòmica inicial. El procés d’inscripció consisteix en emplenar aquesta butlleta i 
trametre-la d’acord amb les indicacions. En cas de que un menor es vulgui associar, té que adjuntar a aquesta butlleta el 
consentiment patern per escrit i degudament signat. 

DADES PERSONALS 

Cognoms, Nom   

NIF  Telèfon/s  

Adreça   

Correu electrònic  

Codi Postal  Població  

Comarca   Professió*  

Formació*  

Aficions*  

Els camps marcats amb *, són camps optatius 

GRUPS LOCALS 

Al associar-se a Flora Catalana, l’aspirant a soci pot escollir el grup local en el que vol que se l’inscrigui a efectes administratius i de 
coordinació. Si desitja escollir un grup local, ha de marcar la casella corresponent:  
 

 Baix Montseny  Gironès/Selva  Penedès 

 Baix Ter  Maresme  Pla de l’Estany 

 Berguedà  Moianès  Vall del Ges 
 

Si no senyala cap grup local, se li assignarà el grup local més proper geogràficament a la seva residència. 
No és possible escollir dos grups locals alhora. 

 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ       
 

 

Per formalitzar la inscripció, cal enviar aquest formulari per correu 
electrònic a l’adreça: 

associacio.floracatalana@gmail.com, 

o per correu postal a l’adreça de l’associació: 

C/. Camí de la Bisbal, núm. 12 
43716 - Les Peces (Albinyana) - TARRAGONA 

 
 

 

La recepció a la secretaria de Flora 
Catalana d’aquest formulari, degudament 

emplenat, implica la voluntat de 
l’interessat per ser soci, així com la 

confirmació d’estar d’acord amb el que 
s’especifica al peu de protecció de dades.  

 Data    

La veracitat d’aquesta sol·licitud serà comprovada personalment abans de la seva aprovació per l’òrgan competent.                                   DIA               MES             ANY 

PROTECCIÓ DE DADES 

D’acord amb allò que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la 
seva legislació de desenvolupament, l’associació Flora Catalana informa que les dades de caràcter personal facilitades, 
s'incorporaran al fitxer de socis gestionat per aquesta entitat amb finalitats administratives i de coordinació, també seran 
incorporades als fitxers de contactes dels grups de treball i/o grups de locals que correspongui amb el mateix fi. Amb la 
formalització de la inscripció com a soci, el titular consent expressament el tractament de les seves dades, per a les finalitats ja 
indicades. El consentiment anteriorment atorgat és revocable,  podent-se exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i 
cancel·lació adreçant-se, per correu electrònic, a l’adreça associacio.floracatalana@gmail.com. 
 

  Marqui aquesta casella si no desitja rebre les comunicacions de la nostra associació. 

mailto:associacio.floracatalana@gmail.com

