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RESUM DE QUANTITATS SOL·LICITADES PER A RECICLATGE TÈXTIL 
RESUMEN DE CANTIDADES SOLICITADAS PARA RECICLAJE TEXTIL

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 / DECLARACIÓN DE CANTIDADES SOLICITADAS (€)

A.4.I)-   La  construcció  (incloent  l'adequació  del  terreny)  de  la  instal·lació  dedicada  al
reciclatge dels residus tèxtils,  incloent  les zones d'emmagatzematge. No s'inclouen les
instal·lacions  auxiliars  (com  a  oficines,  magatzems  per  a  maquinària,  etc.). /  La
construcción (incluyendo la adecuación del terreno) de la instalación dedicada al reciclado
de los  residuos textiles,  incluyendo  las zonas de almacenamiento.  No se incluyen las
instalaciones auxiliares (como oficinas, almacenes para maquinaria, etc.).

A.4.II)-   La maquinària i eines estrictament necessàries per al procés de preparació per a
la reutilització o reciclatge, incloent aquella necessària per a la classificació dels residus
tèxtils, el seu tractament mecànic (bobinatge, cort, etc.) o tractament fisicoquímic (inclosos
processos tèrmics). No s'inclou en aquest concepte material fungible o un altre tipus de
maquinària i eines que no siguen estrictament necessàries per al reciclatge dels residus
tèxtils.  /   La  maquinaria  y  herramientas  estrictamente  necesarias  para  el  proceso  de
preparación  para  la  reutilización  o  reciclado,  incluyendo  aquella  necesaria  para  la
clasificación de los residuos textiles,  su tratamiento mecánico (bobinado,  corte,  etc.)  o
tratamiento fisicoquímico (incluidos procesos térmicos). No se incluye en este concepto
material  fungible  u  otro tipo  de maquinaria  y  herramientas  que no sean estrictamente
necesarias para el reciclado de los residuos textiles.

A.4.III)- Instal·lacions o elements per a l'emmagatzematge tant dels residus tèxtils objecte
de  tractament  com  dels  materials  obtinguts  després  del  procés  de  reciclatge.  /
Instalaciones o elementos para el almacenamiento tanto de los residuos textiles objeto de
tratamiento como de los materiales obtenidos tras el proceso de reciclado.
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