
 
 
 
 
 

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica 
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les entrades i sortides de documents a 
l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda legitimat per obligació legal i 
el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això, en funció dels terminis legals aplicables.  
Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no podran ser cedits a 
tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de 
limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant 
un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en http://www.marratxi.es.  Si considera que el tractament no s'ajusta 
a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es 

 
FORMULARI D’ADHESIÓ AL PROJECTE D’INSPECCIONS DOMÈSTIQUES DE FOCUS DE 

CRIA DEL MOSCARD TIGRE 
 
 
Jo,_____________________________________________, amb NIF/NIE_________________, 
domicili a____________________________________________________________________, 
adreça electrònica__________________________________ i telèfon de contacte 
___________________, conec les condicions de participació en el projecte d’inspeccions 
domèstiques de focus de cria del moscard tigre, promogut des de l’àrea de Medi Ambient, i 
n’estic d’acord. 
 
 
Mitjançant l’adhesió al projecte, 
  

L’Ajuntament es compromet a
- Visitar el domicili del sol·licitant per detectar focus de cria potencials del moscard tigre. 

: 

- Oferir recomanacions generals per evitar les molèsties derivades de la plaga. 
 

 
La persona sota signant es compromet a
- Permetre l’entrada de personal autoritzat per l’Ajuntament al seu domicili per dur a 

terme la inspecció. 

: 

 
 
 
Indiqui la franja horària preferida per a la inspecció*  
* L’àrea de Medi Ambient es posarà en contacte amb vostè per concretar la data i horari de la 
inspecció, depenent de la disponibilitat dels tècnics. 
 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9 a 11 h      

11 a 13 h      

 
 
 
 
Marratxí, _____ de _______________ de 20__ 
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Data model: 05/02/2020 
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