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RESUM DE QUANTITATS SOL·LICITADES PER A REUTILITZACIÓ TÈXTIL
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A DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT / DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE NIF

CÀRREC EXERCIT / CARGO DESEMPEÑADO

C  DECLARACIÓ DE QUANTITATS SOL·LICITADES (€)

A.3.I)-  La construcció de la instal·lació dedicada a la preparació per a la reutilització, incloent
zona  de  magatzematge  i  superfície  destinada  a  la  venda  dels  productes  recuperats.  El
finançament  es  limitarà  als  conceptes  mínims  per  al  funcionament  de  la  instal·lació,  i  el
projecte complirà amb tots els requisits que la normativa sectorial puga imposar a aquestes
instal·lacions.  No  s'inclouen  instal·lacions  auxiliars.  /   La  construcción  de  la  instalación
dedicada a la preparación para la reutilización, incluyendo zona de almacenaje y superficie
destinada a la venta de los productos recuperados. La financiación se limitará a los conceptos
mínimos  para  el  funcionamiento  de  la  instalación,  y  el  proyecto  cumplirá  con  todos  los
requisitos que la  normativa sectorial  pueda imponer a estas instalaciones.  No se incluyen
instalaciones auxiliares.

A.3.II)-   Els  elements d'emmagatzematge adequat  tant  per als residus rebuts com per als
productes  recuperats,  com  gàbies  o  prestatgeries.  /   Los  elementos  de  almacenamiento
adecuado tanto para los residuos recibidos como para los productos recuperados, como jaulas
o estanterías.

A.3.III)-  La maquinària i eines necessàries per a desenvolupar els treballs de preparació per a
la reutilització. No s'inclou en aquest concepte material fungible o un altre tipus de maquinària i
eines que no siguen necessàries per al  desenvolupament  de l'activitat.  /   La maquinaria y
herramientas necesarias para desarrollar los trabajos de preparación para la reutilización. No
se incluye en este concepto material fungible u otro tipo de maquinaria y herramientas que no
sean necesarias para el desarrollo de la actividad.

A.3.IV)-  Formació per als treballadors de la instal·lació. /  Formación para los trabajadores de
la instalación.

A.3.V)-   Campanya  de  comunicació,  una  vegada  acabada  la  instal·lació  i  dirigida  a
conscienciar a la població pròxima del lliurament de residus per a la seua preparació per a la
reutilització.  /   Campaña  de  comunicación,  una  vez  terminada  la  instalación  y  dirigida  a
concienciar  a la  población cercana de la entrega de residuos para su preparación para la
reutilización.

A.3.VI)-   L'adquisició de Software i hardware per al control i la traçabilitat tant dels residus
rebuts i generats, com dels productes recuperats.  /   La adquisición de Software y hardware
para el  control  y la  trazabilidad tanto de los residuos recibidos y generados,  como de los
productos recuperados .
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