
 

SOL·LICITUD per a l'eliminació de palmeres afectades pel becut vermell * Tots els camps són obligatoris

Nom i llinatges

DNI  Població 

Adreça (carrer, plaça, avinguda,...) Núm. pis, porta,...

CP  Tel. Fix  Tel. mòbil 

Actua en nom 

EXPOSA: Que per a l’eliminació de les    (núm. palmeres) afectades pel becut 

vermell ubicades al carrer/parcel·la/polígon  

  es prendrà la mesura següent:

 (1-Opció preferent).- Contractar els serveis professionals de                            
amb  telèfon   per  poder  retirar  la/les  palmera/es  afectada/es  i 

transportar-la/les al solar de LIenaira que l’Ajuntament, de forma gratuïta, ha habilitat 
per tractar tots els residus de les palmeres talades.
Personal  de  l’Ajuntament  es  posarà  en  contacte  amb  la  persona  sol·licitant  per 
concretar  la  data  i  l’hora  de  l’entrega de  les  restes  vegetals  tallades  al  solar  de 
Llenaira.
(Adjuntar fotocòpia d’aquest document degudament registrat en el moment d’entregar 
les restes de la/les palmera/es).

(2).- Enterrar a 1metre de fondària les parts afectades de la palmera (valona, la 
part més propera de les fulles i del tronc de la palmera on hi hagi orificis), opció a  
càrrec del particular.
*Aportar  fotografies  acreditatives  de  l’actuació  abans  i  després  de  la  tala  i 
enterrament.

(3).-  Fumigar  les  parts  anomenades  anteriorment  i  després  mantenir-les 
embolicades  amb plàstic  resistent  durant  90  dies.  Passat  aquest  temps i  fora  de 
l’època de perill d’incendi es podran cremar.
*Aportar fotografies acreditatives de l’actuació, abans i després del precinte.

Per a les opcions 2 i 3 s’hauran d’aportar un mínim de tres (3) fotografies en les quals 
es vegi el context on es troba la palmera.   

Pollença,        de 20

Signatura,

AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Carrer del Calvari, 2  – 07460 Pollença – Tel. 971 530 108
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