
 
 

 

 

 

 

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER PARTICIPAR EN LA 
CAMPANYA EN FOMENT DEL COMPOSTATGE DOMÈSTIC AL GIRONÈS I DECLARACIÓ 
RESPONSABLE DE BON ÚS DEL COMPOSTADOR 
 

(Ompliu en majúscules i lletra clara) 

En/Na ..............................................................................................................................................., 
major d’edat, veí/veïna, empresa, entitat, representant o persona jurídica del municipi de 
....................................................................., amb DNI/NIF ..................................................., 
amb domicili a ......................................................................................................................, 
telèfon de contacte .................................. i adreça electrònica ............................................... 
 

EXPOSO: 

- Que amb data ................................... (dia/mes/any) vaig dipositar la fiança de 
................... € (30 € per al compostador de 300 litres, 60€ per al compostador de 700 
litres) en aquest Ajuntament per poder participar en la campanya en foment del 
compostatge domèstic al Gironès. 

- Que han transcorregut 2 anys des de la data en què es va fer efectiva aquesta fiança. 
 

SOL·LICITO: 

- La devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament per poder participar en la 
campanya en foment del compostatge domèstic al Gironès. 
 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

- Que tinc el compostador instal·lat en un emplaçament adequat, mig assolellat i no 
pavimentat, a l’espai verd de la meva propietat. 

- Que estic utilitzant el compostador domèstic per a l’ús previst, és a dir, per compostar els 
residus orgànics generats al jardí, hort o cuina, i transformar-los en adob (compost), 
segons les normes d’ús facilitades pel tècnic responsable. 

- Que em comprometo a facilitar en tot moment visites d’inspecció o altra documentació 
que se’m requereixi (fotografies), per tal de comprovar el bon ús del compostador per 
part del tècnic designat per a tal finalitat. 

- El meu compromís a retornar el compostador en cas que desisteixi de participar en la  
campanya o quan així ho requereixi el Consell Comarcal a instància de l’informe 
desfavorable sobre el seu ús emès pel tècnic designat. 

 

Lloc     Data    Signatura 

 

 

 

 

 

 

 
El responsable del tractament de les dades és l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès. 
Les dades seran tractades amb finalitats d’organització dels serveis. Les dades es tractaran amb el vostre 
consentiment per donar compliment a les obligacions pròpies de l'Àrea. No es comunicaran a altres 
persones. En qualsevol moment podrà accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar la limitació 
del tractament o oposar-s’hi. Pot consultar informació addicional sobre protecció de dades a la nostra 
pàgina web www.girones.cat 


