INSCRIPCIÓ A LA CAMPANYA DE COMPOSTATGE CASOLÀ

El/la sotasignant __________________________________ , amb DNI ____________,
amb domicili a _______________________________________ d’Arenys de Mar, telèfon
_________________, i correu electrònic _____________________________________,

SOL·LICITA
Participar en la campanya de compostatge casolà promoguda per l’Ajuntament d’Arenys
de Mar, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, per tal de reciclar la fracció
orgànica i/o vegetal generades a la llar fent ús :
d’un compostador propi.
d’un compostador cedit per l’Ajuntament.

DECLARA
Que coneix i accepta les condicions d’adhesió a la campanya de compostatge casolà:
•

El compostador ha d’estar situat en un habitatge o espai dins del terme municipal
d’Arenys de Mar.

•

En cas de fer ús d’un compostador de jardí, cal disposar d’un petit espai exterior no
pavimentat per a que el compostador pugui estar en contacte amb terra.

•

Estar disposat a rebre la formació pertinent per part de personal de l’Ajuntament
sobre el procés del compostatge casolà en adherir-se a la campanya.

•

Fer un bon ús del compostador de forma continuada, utilitzant-lo exclusivament per
fer compostatge i obtenir adob.

•

Facilitar les visites de seguiment que es realitzin periòdicament per part de personal de
l’Ajuntament per tal de garantir el bon ús del compostador i supervisar el procés
compostatge, atenent les recomanacions que es puguin realitzar fruit d’aquestes visites.

•

En cas de sol·licitar la participació amb un compostador cedit per l’Ajuntament:
o

Haver realitzat l’ingrés de la fiança de 30 € al número de compte ES44 2038
6865 3864 0000 0205 de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en concepte de cessió
temporal d’un compostador domèstic i adjuntar el comprovant de
transferència a la present inscripció.

o

Fer un bon ús del compostador cedit per l’Ajuntament, garantint un bon
manteniment d’aquest.

Passat un període de dos anys des de la data de registre de la present inscripció, el
compostador cedit per l’Ajuntament passarà a ser propietat del participant i aquest
podrà sol·licitar el retorn de la fiança mitjançant instància al registre municipal. Si abans
d’aquest període de dos anys, el participant no volgués continuar fent ús del
compostador o bé l’Ajuntament detectés un mal ús d’aquest, es procedirà a la seva
retirada, i el participant podrà demanar el retorn de la fiança mitjançant instància a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
•

En cas de que així es prevegi a l’Ordenança Fiscal vigent, el participant podrà demanar
la reducció en la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals per la
pràctica de compostatge casolà, sempre en les condicions que estableixi la Ordenança.

AUTORITZA
A l’Ajuntament d’Arenys de Mar a:
•

Incloure les dades personals del participant en un fitxer electrònic intern d’ús
municipal per tal de gestionar la participació en la campanya.

•

Inspeccionar i fotografiar, periòdicament, el compostador per tal de recollir les dades
necessàries per al seguiment de la campanya, tant a personal de l’Ajuntament com de
l’Agència de Residus de Catalunya.

•

Utilitzar la imatge del participant en material de difusió de l’Ajuntament d’Arenys de
Mar, prèvia consulta i consentiment a tal efecte.
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