
 

  

  

 

 
Dades de la persona que sol·licita adherir-se al Compromís Residu Zero: 

Nom i cognoms: .................................................................................................................................. 

DNI / NIF: ........................................................................................................................................... 

Adreça (associada al rebut d'escombraries): ......................................................................................... 

Població: .......................................................... CP: .................... Telèfon: ......................................... 

Correu electrònic (opcional): ................................................................................................................ 

 

Dades de l'habitatge: 

Tipus d'habitatge: �  casa aïllada  �  pis  �  masia �  casa en renglera 

   �  habitatge d’arrendament �  habitatge de propietat  

   �  habitatge habitual  �  segona residencia 

Nombre de persones del habitatge: .......................................................................................................... 

En quin horari (dia i hora) us podem trobar a casa?.................................................................................... 

 

Declaració de responsabilitat: 

En/na  ............................................................................., com a responsable del compromís vinculat a 
l'habitatge situat a ......................................................................................., del municipi de Llagostera, 

DECLARO: 

Que totes les dades proporcionades en aquesta sol·licitud són certes. 

Que assumeixo el compromís de reduir els residus generats al meu habitatge per aconseguir l’anomenat 
“residu zero” a través d’hàbits de consum ambientalment responsables. 

Que em comprometo a reduir al mínim l’ús d’envasos, embolcalls i objectes d’un sòl ús que esdevindrien 
residus innecessaris. 

Que aplicaré la reducció i la prevenció dels residus a través d’una compra responsable. 

Que prioritzaré la reutilització i la reparació abans que un objecte o material esdevingui residu. 

Que en cas de generar algun residu inevitable, assumeixo el compromís d'efectuar la gestió correcta, fent 
la separació selectiva dels mateixos, a través dels serveis de recollida selectiva o a través de deixalleria 
municipal. 

Que dono permís al personal tècnic municipal o l’empresa en qui delegui el servei, per efectuar les 
inspeccions oportunes a la meva llar, de manera que es pugui comprovar la generació dels residus i els 
hàbits de consum. 

Que conec la normativa vigent referent a residus. 

Que l’habitatge no està buit ni desocupat. 

Que estic informat o informada que en cas d’incompliment manifest o mala fe en l’acompliment del present 
Compromís puc ser sancionat amb 350€, amb la impossibilitat de formar part d’aquesta campanya durant 
els següents 5 anys. 

 

I perquè així consti, signo en data d'avui 

 

Signatura 
Lloc i data 

 

La data límit per obtenir la bonificació de l’any en curs a l’adhesió a la campanya Compromís Residu Zero és el 31 de 
març. Les adhesions fetes en dates posteriors comptabilitzaran per les bonificacions de l’any posterior. 

FORMULARI D'ADHESIÓ AL COMPROMÍS RESIDU ZERO A LLAGOSTERA 


