COMUNICACIÓ DE:
Nº registro

SANEJAMENT MECÀNIC
DESTRUCCIÓ

Nº
acta/acuse

DE PALMÀCIES AFECTADES PER BECUT VERMELL

SOL•LICITANT (EMPRESA/PERSONA QUE REALITZARÀ EL TREBALL AMB LES PALMÀCIES)

Nom sol·licitant:
DNI o CIF:
Operari:
DNI o NIF:
Telèfon:

Codi ROPO:

Fax:-

Nº carnet fitosanitari:

Adreça electrònica:

Mes/any de realització del curs de palmeres:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.

COMUNICO AMB L’ANTELACIÓ SUFICIENT EL SANEJAMENT/DESTRUCCIÓ DE LES
palmeres amb les característiques següents:
Nre.

Espècie

Alçària

d’exemplars

ENTRADA EN ABOCADOR:
Dia d’entrada:_______________

Situació de la palmera afectada
(carrer o polígon i parcel·la)

DATA PREVISTA
DE L’ACTUACIÓ

ALTRE TÈCNICA D’ELIMINACIÓ DE RESTES:
Trituració

Enterrament

Crema in situ

En qualsevol cas s’haurà de tenir en compte el que estableix la normativa en matèria forestal,
mediambiental i qualsevol altra que sigui d’aplicació.
DADES DEL PROPIETARI DE LES PALMÀCIES
Nom i llinatges
DNI:
En representació de l’empresa:
NIF o CIF:
Adreça:
Localitat:

Codi postal:

Municipi:

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.

Eivissa,
de
Firma sol·licitant:

de 201

El sol·licitant declara complir amb tot el
que s’estableix al RD 1311/2012 d’ús
sostenible de productes fitosanitaris i al
Decret 4/2016,que estableix les mesures
fitosanitàries obligatòries per lluitar
contra el becut vermell .

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I MARI
CONSELL D’EIVISSA

INSTRUCCIONS
LA COMUNCACIÓ NOMÉS ÉS VÀLIDA SI TÉ REGISTRE D’ENTRADA. Donar registre
d’entrada, preferentment al Consell Insular d’Eivissa.
NORMATIVA D’APLICACIÓ: Decret 4/2016, de 29 de gener, pel qual es qualifica d’utilitat
pública la lluita contra la plaga del morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus
Olivier) a la comunitat autònoma de les Illes Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries
obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i prevenir-la (BOIB núm. 15 de 30/01/2016)

En cas de tractar-se de terreny rústic en el apartat de Població es convenient indicar el polígon i
parcel·la i si les palmàcies es troben a zona urbana indicar-ne una adreça. Les dades de
polígon i parcel·la es poden consultar a http://sigpac.mapa.es/fega/visor/.

TELÈFONS DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA:
971 195485 // 971 195493 // 971 195938

