SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER CREMAR
RESIDUS AGRÍCOLES PER MOTIUS FITOSANITARIS
CODI SIA1
DESTINACIÓ2

DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA, RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL
SECCIÓ DE SANITAT VEGETAL

CODI DIR33
SOL·LICITANT
Persona física
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Persona jurídica
NIF

Denominació social

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

Localitat

Municipi

Província4

País4

Telèfon

Fax

REPRESENTANT

5

DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

NIF

Denominació social

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

Localitat

Municipi

Província4

País4

Telèfon

Fax

Mitjà d’acreditació de la representació6
CANAL PREFERENT DE NOTIFICACIÓ

 REA

Núm.

7



Vull rebre la notificació telemàticament

La del sol·licitant
Adreça

La del representant
d’avís

Una altra
Adreça electrònica



Vull rebre la notificació per correu postal




 Altres:

A l’adreça del sol·licitant
A l’adreça del representant
Adreça
Codi postal
A una
Municipi
altra4
País4

Localitat
Província4

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
1. Que sent la persona interessada en l’explotació situada amb les següents referències SIGPAC:
Municipi

Polígon

Parcel·la

Recinte

Superficie (ha)

Ús

2. a) Que el cultiu de l’explotació es troba dins de l'annex I de l’informe emès per la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

3. Que, a l’efecte d’acreditar el risc fitosanitari de la meva explotació, de conformitat amb l'annex I de l’esmentat informe de la DG Ag...

Grup

Cultiu

Organisme nociu

Material

Armillaria mellea
barrenetes
cotxinetes
cuc capgròs

FRUITERS D’OS

Arrels i soques de plantacions arrabassades

malalties de la fusta

Restes de poda

moniliosi
perforadors de fusta
Phytophthora sp.
Poll de Sant Josep
Xylella fastidiosa
Armillaria mellea
cotxinetes
foc bacterià

FRUITERS LLAVOR

Arrels i soques de plantacions arrabassades

malalties de la fusta

Restes de poda

perforadors de fusta
Phytophthora sp.
Rosellinia sp.
taca foliar
Armillaria mellea
barrenetes
cotxinetes
cuc capgròs

AMETLLER

Arrels i soques de plantacions arrabassades
Restes de poda

malalties de la fusta
perforadors de fusta
Phytophthora sp.
Rosellinia sp.
vespa
Verticillium sp.
Xylella fastidiosa

VINYA

Arrels i soques de plantacions arrabassades

Agrobacterium sp.

Restes de poda

barrenetes
Eutypa sp.
excoriosi
flavescència daurada
malaltia de Pierce (Xylella fastidiosa)
malalties de la fusta

Rosellinia sp.
Yesca

Grup

Cultiu

Organisme nociu

Material

barrenetes
cotxinetes

OLIVERA

Arrels i soques de plantacions arrabassades
Restes de poda

Fusarium sp.
malalties de la fusta
tuberculosi
Verticillium sp.
Xylella fastidiosa
Armillaria mellea
barrenetes

CÍTRICS

Arrels i soques de plantacions arrabassades
Restes de poda

cotxinetes
Fusarium sp.
mal sec
Phytophthora sp.
Rosellinia sp.
Arna de la tomàtiga
Botrytis sp.
Clavibacter sp.
Fusarium sp.

HORTÍCOLES

Arrels i soques de plantacions arrabassades

mildiu
Pythium sp.
Ralstonia sp.
Virus de l'arrisat groc del tomàtiga
Virus del mosaic del cogombre dolç
Virus rugós de la tomàtiga
Agrobacterium sp.
Armillaria mellea

GARROVER

Arrels i soques de plantacions arrabassades
Restes de poda

malalties de la fusta
Phytophthora sp.
perforadors de fusta
Rosellinia sp.
Verticillium sp.
barrenetes
cotxinetes

ORNAMENTALS I
PALMERES

Arrels i soques de plantacions arrabassades
Restes de poda

malalties de la fusta
Paysandisia archon
perforadors de fusta
Rhynchophorus ferrugineus
Xylella fastidiosa

OBSERVACIONS:

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de dades personals que conté aquesta
sol·licitud.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, atès que aquest model de sol·licitud no està prèviament
vinculat a un òrgan concret, responsable del tractament, la informació sobre la protecció de dades s’ampliarà i
especificarà en la primera comunicació que faci l’òrgan competent en la matèria sobre la qual se sol·licita l’exercici
de drets.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus
drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en
tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix l’RGPD)
davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de
protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot
presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e:
protecciodades@dpd.caib.es).
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INSTRUCCIONS
Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l’apartat de dades personals.
1. Codi d’identificació del procediment. L’ha de consignar l’Administració.
2. Escriviu el codi d’identificació corresponent a l’òrgan (DIR3). Si no el sabeu, podeu cercar-lo a la pàgina
web d’atenció a la ciutadania del Govern de les Illes Balears o demanar-lo a les oficines del Registre.
3. La província o el país només han de figurar si l’adreça de notificació està ubicada en una altra comunitat
autònoma o en un país estranger.
4. En el cas que formalitzi la sol·licitud un representant, s’han de consignar totes les dades del sol·licitant en
l’apartat corresponent («Sol·licitant»).
5. Si acreditau la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic
d’apoderaments (REA), heu de presentar el document que l’acrediti i, en l’apartat «Documentació que
s’adjunta», hi heu de fer constar que presentau aquesta acreditació.
6. Senyalau com a canal preferent de notificació una de les opcions.
7. Emplenau amb les dades de localització de l'explotació
8. Indicau quin cultiu és l'afectat i a quin grup pertany
9. Indicau quin és el material que es vol cremar
10. Indicau l'organisme nociu que es declara
11. Segons l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, s’entén atorgat el consentiment per consultar les dades o sol·licitar els
documents. La relació dels documents que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears pot consultar està disponible a la seu electrònica (www.caib.es), amb el nom «Documents i
dades consultables per l’Administració».
12. Signau la sol·licitud.

