Registre de entrada:

COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA DESTRUCCIÓ DE PARTS DE
PALMÀCIES AFECTADES PER LA PLAGA DE RHYNCHOPHORUS
DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i llinatges:
DNI, passaport o NIE: 1
En nom propi / representació de l’empresa: 2
NIF:
Adreça per a notificacions::
Localitat:

Codi postal:

Municipi:

Província: 3
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfons:

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.

COMUNIC:
•

Que està prevista per al dia4 ……………………..… la destrucció per5 ……………………………..… de parts de palmeres
afectades per la plaga de l’escarabat de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) amb les característiques que es
detallen en el quadre següent:

Nº
Alçada
Palm. de tronc

1.

Gènere i espècie6

Phoenix canariensis

Situació de la palmera plantada 7
Total de
Com queda
(municipi, polígon i parcel·la o adreça urbana)
palmeres en Observacions
la palmera
parcel·la
Coordenades geogràfiques (º, ‘, ‘’)/UTM (x /y) ETRS89

x:

y:

2.
x:

y:

3.
x:

y:

4.
x:
•

y:

Morta
Sanejada

Morta
Sanejada

Morta
Sanejada

Morta
Sanejada

Que per a l’eliminació per incineració de les parts vegetals afectades en instal·lacions de tractament de residus, el
transport es farà amb el vehicle amb matrícula …………………………….….. Per al correcte tractament de residus
vegetals em compromet a:
1. Dur exclusivament les parts vegetals afectades per la plaga8. En concret, les partes de tronc trossejades en
porcions de dimensions inferiors a 50 cm, estellats en quartos i les fulles en porcions inferiors a 1 metre.
2. Amb anterioritat al transport, fer un tractament insecticida sobre el material vegetal afectat per la plaga;
3. Durant el trasllat, a cobrir la caixa de transport del vehicle de manera que s’impossibiliti l’alliberament de
formes vives de la plaga.
Aquesta declaració es fa en compliment del que disposa el punt 6 de l'apartat quart de la Resolució de la
consellera d'Agricultura i Pesca, de 12 de maig de 2010, per la qual es declara l'existència de la plaga Rhynchophorus
ferrugineus a les Illes de Mallorca i d'Eivissa i s'estableixen les mesures per combatre'l, amb l'antelació suficient perquè es
puguin efectuar les inspeccions oportunes.

Palma, _______ d _________________ de 201____.
[firma]

Documents adjunts:
1. .....................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................…

DESTINACIÓ: CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI.
DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI RURAL I MARÍ. SERVEI D’AGRICULTURA

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA DESTRUCCIÓ DE PARTS DE PALMÀCIES
AFECTADES PER LA PLAGA DE RHYNCHOPHORUS
Per obtenir permisos d'admissió per a la incineració en les instal·lacions de Son Reus, s'ha de comptar amb un full
de control oficial dels tècnics de sanitat vegetal. Per agilitzar els tràmits, podeu trametre una còpia d'aquest
formulari al Servei d'Agricultura, secció de sanitat vegetal, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori i
a més adjuntar fotografies amb les quals es pugui identificar clarament els danys de la plaga de Rhynchophorus
ferrugineus a l’adreça de correu electrònic sanitatvegetal@dgagric.caib.es.
Escriure preferentment en majúscules.
1 En cas que empleneu aquest espai amb el NIE (número d'identificació d'estranger) o el número del passaport, indicau
també la nacionalitat.
2. Si actuau com a representant d'una persona física o jurídica, n’heu de consignar el NIF. Així mateix, ha de
presentar el document que acrediti que té autorització per fer la funció de representant, i en l'apartat Documents
adjunts heu de fer constar que presenta aquesta acreditació.
3. Indicau el país quan sigui necessari.
4. S'estableix un termini mínim de dos dies hàbils des de la data de registre d'entrada de la comunicació prèvia i la
data prevista de destrucció de les parts de palmeres afectades.
5. Indicau la forma escollida per a l'eliminació:
- Incineració: L'estructura del tronc dificulta la cremació completa i per tant la destrucció de les formes vives de
la plaga. Per aquest motiu és preferible la incineració en instal·lacions de tractament de residus.
- Enterrament: les parts afectades han de quedar un metre per sota de terra.
- Embolcall i fumigació: segellat amb làmina de plàstic amb un tractament insecticida del vegetal afectat.
- Trituració: amb màquines de ganivetes que assegurin la destrucció de totes les formes vives.
6. L'espècie s'identifica amb el nom científic (gènere i espècie en llatí). Com a exemple: Phoenix canariensis (o
palmera canària, és la més sensible), Phoenix dactylifera (o palmera datilera, es la 2ª més sensible),
Washingtonia spp., Chamaerops humilis, Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii,
Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona
decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus
fortunei, etc.
7. Indicau la situació de les palmeres, segons el cas, amb les dades cadastrals de rústica (municipi, polígon i
parcel·la) o l'adreça urbana (localitat, carrer i número). S'haurà d'acompanyar, en tots els casos, de les
coordenades geogràfiques (graus, minuts i segons) o UTM (x / y) amb Datum ETRS89 (Sistema de Referència
Terrestre Europeu 1989).
8. La recepció del material vegetal afectat per la plaga (fulles i part del tronc afectat) es fa de manera diferenciada a
la planta d'incineració. Si es vol portar la part de tronc no afectat per la plaga o restes vegetals de poda ordinària
s'han d'aportar separadament ja que no estaran exemptes del pagament de taxes d'incineració.

