
Campanya d’implantació del compostatge casolà

FES EL TEU ADOB | FES-TE COMPOSTAIRE! Ajuntament de Vidreres

DOCUMENT DE COMPROMÍS

L’Ajuntament de Vidreres està adherit a la campanya comarcal “A la Selva fem compost” per a realitzar actuacions de
millora en la recollida de la FORM i implantar el compostatge casolà a través del Consell Comarcal de la Selva.
L’Ajuntament de Vidreres ha decidit posar en marxa la campanya de compostatge casolà “Fes-te el teu adob, fes-te
compostaire”, en virtut de la qual les persones interessades en fer compost podran obtenir un compostador. Per a
l’adquisició d’un compostador dins la campanya de compostatge casolà, ambdues parts (Ajuntament i particular) es
comprometen a:

PRIMERA - Responsabilitat del particular:
Per adquirir un compostador, el particular diposita a l’Ajuntament una fiança de:

☐ 20€ per un compostador comarcal de 445 L ☐ Compostador propi

☐ 40€ per un compostador comarcal de 800 L ☐ Compostatge en pila

☐ 40€ per un compostador comarcal de 1100 L

☐ En el cas d’utilitzar un compostador compartit amb una o altres llars indiqueu aquí el nom i l’adreça de la llar

compostaire titular ...............................................................................................................................................................

El particular afirma que és veí de Vidreres i que es compromet a utilitzar el compostador únicament per a la generació de
compost a partir dels residus orgànics generats a la seva llar, així com realitzar el procés tal i com se li ha indicat.

En el cas de voler recuperar la fiança abans del termini fixat (2 anys), l’interessat haurà de retornar el compostador en
perfecte estat de manteniment, prèvia sol·licitud de retorn per escrit al seu Ajuntament i la presentació del present
document signat.

SEGONA – Responsabilitat de l’Ajuntament:
L’Ajuntament de Vidreres es compromet a retornar la fiança 2 anys després d’haver-la dipositat.
L’Ajuntament de Vidreres es compromet a retornar la fiança abans del termini fixat després d’haver comprovat que s’ha
fet un ús correcte del compostador i aquest està en perfecte estat.
L’Ajuntament de Vidreres, a través del Consell Comarcal de la Selva, es compromet a resoldre qualsevol dubte que se li
plantegi al particular sobre el procés d’auto-compostatge.

TERCERA – Dipositació de la fiança i entrega del compostador
El particular farà efectiu l’import de la fiança assenyalada al compte bancari, obtenint el corresponent rebut, on ha de
figurar el nom del compostaire donat d’alta i el concepte “fiança compostador”.
Confirmarà el pagament a les oficines municipals presentant el rebut del pagament bancari i aquest document.
Recollirà el seu compostador a les instal·lacions municipals presentant l’ordre de lliurament emesa en el pas anterior.

QUARTA– Dades
Amb la present, el particular facilita les dades necessàries per tal que es pugui dur a terme un seguiment adequat del
sistema de compostatge casolà per part del Consell Comarcal de la Selva:

NOM i COGNOMS: ...............................................................ADREÇA:.............................................................

DNI:..........................................................TELÈFON:...........................E-MAIL:....................................................

Documentació preceptiva que adjunta:

- Còpia de l’últim rebut d’escombraries i/o les dades del titular. TITULAR:..........................................................................

En el cas de donar el nom del titular i no s’entrega el rebut d’escombraries, el Consell Comarcal de la Selva no es responsabilitza de la
correcta assignació del registre al rebut d’escombraries i per tant, de la conseqüent aplicació de la bonificació.

(D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que la
presentació d’aquesta instància dóna lloc a la inclusió de les dades de caràcter personal en el fitxer de registre d’entrada i sortida, en el fitxer de bases de
dades d’expedients i en el fitxer d’usuaris de serveis ambientals, l’entitat responsable dels quals és el Consell Comarcal de la Selva. Podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d’aquesta institució, Passeig Sant Salvador, 25-27 de Sta. Coloma Farners (17430). Us informem que les
vostres dades poden ser cedides a altres autoritats que tenen competències legalment conferides, per a la resolució de la vostra sol·licitud.

I per a que així consti, ho signen

Particular Ajuntament de Vidreres

A Vidreres,       de/d’           de 201     

Exemplar per l’ajuntament/ Usuari


