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Sant Vicenç de Montalt,  ... de ... de 20__. 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Robert Subirón i Olmos, en qualitat de Regidor de Medi Ambient 
de l`Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
 
De l’altra, el/la senyor/a ......................................................................................, amb 
domicili en .................................................................... de Sant Vicenç de Montalt,  
 

DIUEN 
 
Que des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament es fomenta la pràctica del 
compostatge casolà com a mesura de prevenció i minimització dels residus orgànics 
domèstics i de jardineria.  
 
Que per a la seva pràctica el/la senyor/a ................................................. sol·licita un 
compostador per al seu domicili. 
 
Que els sotasignants s’han posat d’acord per atorgar el present contracte de cessió 
amb subjecció als següents: 
 

PACTES 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt cedeix de manera gratuïta a el/la 
senyor/a............................................................................. un compostador model 
........................................................... “a determinar per la Regidoria de Medi Ambient en funció de les dades 

facilitades per l`interessat/da”. 
 
SEGON.- El/la senyor/a ........................................... es compromet a fer un correcte ús 
del compostador, d’acord amb les instruccions rebudes des de la Regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Sant Vicenç.  
 
TERCER.- El/la senyor/a............................................................ haurà de permetre 
l’entrada al seu domicili al personal de l’Ajuntament, el qual durà el control i 
comprovació de la gestió del compostador. En el cas que es detectés un mal ús del 
compostador, l’Ajuntament podrà rescindir el present contracte. 
 
Els compareixents, conformes amb el contingut del present document, el signen per 
duplicat i amb un sol efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 

Rober Subirón i Olmos       
Regidor de Medi Ambient     El interessat / La interessada 



 

DADES PERSONALS 

 

Nom i Cognoms: ................................................... 
DNI:   ................................................... 
Adreça domicili:  ................................................... 
Municipi:  ................................................... 
Correu electrònic: ................................................... 
Telèfon:  ................................................... 
 
 
 

Per tal de poder realitzar un càlcul aproximat de les dimensions del compostador 
indiqui les següents dades: 
 
 

Marqui amb una  X si el domicili es tracta de: 

 1ª Residència  2ª Residència 

 Amb Jardí  Sense Jardí 

 

Metres quadrats aproximats de la zona enjardinada : .................  m2 

 

Metres quadrats aproximadament de zona amb gespa: ..............  m2 

 
 
Nº de persones que viuen en el domicili habitualment:  
 

 2 persones  De 3 a 4 persones      Mes de 4 persones 

 

 
 


