INSTÀNCIA I DOCUMENT DE COMPROMÍS
L’Ajuntament de Vilajuïga inicia una campanya municipal per a realitzar actuacions de
millora en la recollida de la FORM i implantar el compostatge casolà 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/la particular:
La persona afirma que és veí o veïna de Vilajuïga
La persona es compromet a utilitzar el compostador únicament per a la generació de
compost a partir dels residus orgànics generats a la seva llar i les restes de poda i jardineria
del seu propi jardí
La persona es compromet a seguir les recomanacions de la tècnica que els informarà del
procediment per a fer compostatge fins a l’obtenció del compost
Que la persona es compromet a retornar el compostador en bon estat a l’Ajuntament, en el
cas que no l’usi per a la finalitat que s’ha compromès.
SEGONA – Responsabilitat de l’Ajuntament:
L’Ajuntament de Vilajuïga es compromet a fer entrega d’un compostador a l’interessat (en base a
l’estoc que tingui) i que posarà a disposició del compostaire l’assessorament tècnic necessari per a
un bon procés de compostatge.
Alhora es compromet a resoldre qualsevol dubte que se li plantegi al particular sobre el procés
d’auto-compostatge.
TERCERA– Dades
Amb la present, es facilita les dades necessàries per tal que es pugui dur a terme un seguiment
adequat del sistema de compostatge casolà per part del’Ajuntament de Vilajuïga:
NOM i COGNOMS: ...............................................................ADREÇA:.................................................................................
DNI:........................................TELÈFON:............................................E-MAIL:......................................................................
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 del compostatge, l’entitat responsable dels quals
és l’Ajuntament de Vilajuïga. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d’aquesta
institució.
Us
informem
que
les
vostres
dades
podensercedidesaaltresautoritatsque
tenencompetèncieslegalmentconferides,peralaresoluciódelavostrasol·licitud.

I per a que així consti, ho signen

Particular

Ajuntament de Vilajuïga

