
CAMPANYA DE FOMENT DEL COMPOSTATGE CASOLÀ 

FES EL TEU ADOB 
FES-TE COMPOSTAIRE!

SOL·LICITUD D’ALTA A LA XARXA COMARCAL DE COMPOSTAIRES

En/na  

Amb  DNI    amb  la  condició  de   PROPIETARI    LLOGATER  

amb ADREÇA DE LA CASA ON FA EL COMPOST (adreça postal o nom casa pagès)

(indicar també el codi d’usuari del servei municipal de residus – gravat a la clau electrònica) 

FA SABER

Que aquest habitatge fa compost amb    COMPOSTADOR PROPI      PILA/FEMER       ALTRES

PER TANT SOL·LICITA

L’alta a la xarxa comarcal de compostaires de la Selva, municipi de Santa Coloma de Farners 

Tenir accés al descompte anual sobre la taxa d’escombraries

Ser contactat pel Consell Comarcal, Ajuntament, o empresa d’informadors en qui ho deleguin, per procedir a
la comprovació que  manté correctament la pràctica del compostatge.

Preferentment per aquesta via de contacte (es prefereix mail o WhatsApp abans que telèfon):

. 

Documentació preceptiva que adjunta:

- Còpia de l’últim rebut d’escombraries i/o les dades del titular ( si ja té rebut). 

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.

Permís de tractament de dades per part del Consell Comarcal de la Selva

Declara que ha estat informat de l’ús i destí de les dades personals segons estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les especificitats del servei de gestió de residus municipal.

*D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i
garantia  dels  drets  digitals,  us  comuniquem que  les  dades  introduïdes  en  aquest  formulari,  s’incorporaran  al  fitxer
“usuaris de serveis ambientals”; l’òrgan responsable del qual és el Consell Comarcal de la Selva, qui implementa les
mesures  de  seguretat  corresponents.  Les  dades  que  se  sol•liciten  són  les  estrictament  necessàries,  adequades  i
pertinents per a l’avaluació del comportament del reciclatge. El titular consent expressament el tractament de les seves
dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què el Consell Comarcal pugui atendre els
objectius indicats per a la gestió de la recollida de residus. Només rebreu comunicacions per correu electrònic o per via
d’un altre mitjà de comunicació equivalent quan el procediment administratiu així ho requereixi o bé en cada cas en què
ho indiqueu expressament. A la vegada us informem que el consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu
exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament adreçant-vos a les
oficines del Consell Comarcal de la Selva.
.

 Consento explícitament aquest tractament.

I per a que així consti, ho signa

A Santa Coloma de Farners,  de/d'  de 202  
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