
  

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A SANEJAMENT     Registre d’entrada:  
MECÀNIC / DESTRUCCIÓ DE PALMÀCIES 

 
 

 
SOL·LICIT:  
      

L’autorització per sanejar palmeres dins la zona de protecció de ____________________ _ 
a l’illa d’Eivissa, amb les característiques següents: 

Nre.  
Alçària 

d’exemplars 
Espècie 

 

 
POBLACIÓ 

DATA 
PREVISTA DEL 
SANEJAMENT 

     

 
DADES DE LA PERSONA QUE REALITZARÀ EL SANEJAMENT/ LA DESTRUCCIÓ: 

 
Eivissa, ______ de _______________________ de 2012 
 
El sol·licitant 
 
 
 
 
 
CONFORMITAT TÈCNIC         CONFORMITAT DEPARTAMENT  
        D’AGRICULTURA 
 
 
 
 
_______________________         ___________________________________ 
 

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  
CAÇA I COOPERACIÓ MUNICIPAL 

SOL·LICITANT (PROPIETARI DE LES PALMÀCIES) 

Nom i llinatges:  

DNI:  
En representació de l’empresa:  

NIF o CIF: 

Adreça:1  

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. 

Nom i llinatges:  

DNI:  

Telèfon:  Fax:  Adreça electrònica:  

Carnet de manipulador de productes fitosanitaris número: 

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



 
 

INSTRUCCIONS 

 

Podeu enviar aquesta sol·licitud per fax al Departament de Política d’Agricultura i Pesca 
(núm. 971 19 59 12), com a procediment per agilitar els tràmits o bé per adreça electrònica. 

 

1. No fa falta que sigui l’adreça on viviu, sinó on voleu que us notifiquem la resolució de la 
vostra sol·licitud. Escriviu el tipus de via (carrer, plaça...), el nom, el número del portal i el 
pis. 

2. Com a Documents adjunts es convenient presentar fotografia aèria localitzant el lloc on es 
realitzarà el sanejament, així com indicar el polígon i parcel·la en cas de tractar-se de 
terreny rústic 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/. 

3. Segons resolució de la Consellera d’Agricultura i Pesca, de 12 de maig de 2010 (BOIB 
núm. 77 de 25/05/2010) 

a. Es obligatori destruir qualsevol forma viva de l’insecte. 

b. La poda i les intervencions de sanejament mecànic han de minimitzar les ferides i 
garantir l’eliminació de les parts afectades per la plaga i han d’acompanyar-se d’un 
tractament fitosanitari immediat a l’ull i la valona. 

c. L’afaitada no s’utilitzarà com a tècnica de poda amb motius ornamentals, 
únicament en els casos que justifiqui la neteja de les ferides. Sempre anirà seguida 
d’un tractament insecticida immediat. 

 

4. L’autorització del Departament és necessària per la realització del sanejament. 

 


