
 

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de 
l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició 

adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) o mitjançant l’adreça de correu ajuntament@arta.cat. 

REGISTRE GENERAL D’ENTRADA: 

Núm.   

Data     

 
SOL·LICITUD DE TRAMPA PER A SERPS 
 
 

Sol·licitant 

Nom i llinatges NIF 

Domicili 

 

Representant 

Nom i llinatges NIF 

 

Dades per a notificacions 

Titular de l’adreça 

Adreça  

Municipi CP 

Telèfon fix Telèfon mòbil Fax  

Adreça electrònica 

 

Dades bancàries per retornar la fiança  

Titular del compte NIF 

IBAN                         

Codi SWIFT/BIC (transaccions estrangeres) 

 

EXPÒS:  

Que necessit disposar d’aquesta trampa. 

 

DECLAR:  

1. Que em responsabilitz de fer un bon ús del material municipal que sol·licit usar i que em compromet a deixar-lo o retornar-lo 

en les mateixes condicions en què l’he rebut una vegada que hagi acabat l’activitat.  

2. Que em compromet a fer-me càrrec del cost dels desperfectes que es puguin ocasionar amb motiu de l’ús del material 

sol·licitat.  

3. Que accept acomplir les obligacions que estableixen les ordenances i els reglaments municipals corresponents, la qual cosa 

pot implicar, en cas de no fer-ho, una sanció econòmica.  

 

Per això, 

 

DEMAN:  

Que se m’autoritzi a poder disposar del material sol·licitat. 
 

 

Artà, ........... d ....................................... de 20......... 
 

 
 

 

(Signatura) 

 

 
 

 

POLICIA LOCAL D’ARTÀ 



INFORMACIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD DE TRAMPES PER A SERPS 

 
 

1. Les sol·licituds s’han de presentar per escrit a l’Oficina de la Policia Local d’Artà, de dilluns a divendres, 
de 9 h a 13 h. 

 
2.  Les trampes es lliuren per un termini de 3 mesos i s’han de retornar una vegada que aquest finalitzi.  

 
3. Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’entregar el justificant de pagament de la fiança de 50 €. La 

devolució d’aquest import es farà efectiva un cop que es retorni la trampa i que els serveis municipals 
n’hagin verificat l’estat. 
 

L’ingrés de la fiança es pot fer en un dels comptes corrents que l’Ajuntament d’Artà té en qualsevol de 
les entitats bancàries següents i s’hi ha de fer constar el concepte “Trampes serps”:   

 

- La Caixa, c/c núm. ES48-2100-0105-26-0200002048 

- Banca March, c/c núm. ES49-0061-0114-38-0121710185 
- Banco Santander, c/c núm. ES61-0030-2082-870870002271 
- BBVA, c/c núm. ES03-0182-5747-490200070086 
- Banc de Sabadell, c/c núm. ES69-0081-1416-680001006704 

 

4. En el cas que caceu algun exemplar, podeu contactar amb la Policia Local d’Artà als telèfons 971 835 410 

i 609 863 325. 
 

 
 


