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Per favor, prenga's el seu temps per a llegir
cuidadosament la següent informació.
Vosté és lliure de decidir si participa o no en este
projecte. Pose's en contacte amb nosaltres si li sorgix
algun dubte o si desitja més informació. Si decidix
participar se li enviarà una còpia d'este document a
la seua email o se li entregarà en mà

Coses importants que ha de saber
L'objectiu del pilot de PLASTICIRCLE és optimitzar la
classificació, rutes d'arreplega, quantitat i qualitat
dels residus d'envasos arreplegats, per a millorar els
índexs de reciclabilidad del plàstic en la Unió Europea
per mitjà de l'aplicació de tècniques innovadores en
la cadena de valor del plàstic.
El projecte PLASTICIRCLE ha sigut finançat davall el
marc europeu H2020. Per tant, les dades generals i els
resultats obtinguts seran PÚBLICS entre les parts
europees interessades. La informació personal
recopilada per a este estudi serà i es mantindrà
confidencial d'acord amb el Reglament General de
Protecció de Dades de la Unió Europea, i qualsevol
dada que porte el seu nom es guardarà en un arxiu
confidencial i segur. Pots deixar de formar part d'este
pilot en qualsevol moment, sense donar cap raó

•

(+34) contactar
96 391 04 77 con
Cómo
supermarcelina@lasnaves.com
nosotros

1.

Títol del Projecte

ReciPlàstic és l'adaptació del títol del projecte
“PlastiCircle” a la llengua local. El títol complet del
projecte és: Millora de la cadena de valor de
residus d'envasos de plàstic des d'un enfocament
d'economia circular.

2.

Invitació per a participar

Se li ha invitat a participar en un projecte europeu
titulat “PlastiCircle” (Millora de la cadena de
valor de residus d'envasos de plàstic des d'un
enfocament d'economia circular). Este estudi,
que inclou la participació de 20 socis de la UE,
incloses ciutats de distints països, centres
d'investigació i empreses, està finançat dins del
Marco de la UE per a l'Horitzó 2020. PlastiCircle té
com a objectiu desenrotllar i implementar un
procés holístic per a augmentar les taxes de
reciclatge de residus d'envasos a Europa. Este
procés es basa en quatre eixos: arreplega (per a
augmentar la quantitat d'envasos arreplegats),
transport (per a reduir el cost i l'impacte
mediambiental
del
plàstic
recuperat),
classificació (per a augmentar la qualitat del
plàstic recuperat) i fabricar productes d'alt valor
afegit (peces de cotxe, mobles de jardí, elements
de construcció, etc.).

3.

Per qué estem fent este projecte?

Més de 27,1 milions de tones de residus
plàstics s'arrepleguen cada any en la Unió
Europea, i només el 31.1% es recicla. Per tant,
el principal objectiu de PlastiCircle és millorar
l'Economia Circular dels Plàstics. Esta millora
del sistema es plasmarà en les experiències
pilot que es realitzaran a València (Espanya),
Alba Iulia (Romania) i Utrecht (Holanda).

4.

Per què he sigut seleccionat per a
participar?

Ha sigut seleccionat per a participar en el
projecte perquè és major d'edat, viu en Sant
Marcel·lí (València) i ha mostrat interés a
participar. La selecció de participants es
realitza entre els ciutadans que mostren
interés en el projecte en les campanyes de
sensibilització en Sant Marcel·lí i els que
mostren interés inscrivint-se a través de la
pàgina web del projecte. Tinga en compte
que pot decidir si desitja participar o no en
este projecte i que pot deixar de ser part
d'este programa pilot en qualsevol moment,

sense donar cap raó. Si decidix participar,
formarà part d'un innovador sistema de
reciclatge que busca conscienciar els
ciutadans, augmentar el volum d'envasos
arreplegats i la qualitat dels mateixos.

5.

Actividats en les que puc participar

Qüestionaris: L'objectiu dels qüestionaris i
enquestes és obtindre informació dels
ciutadans per a millorar i maximitzar la
qualitat i quantitat de plàstic arreplegat. Les
dades arreplegades ajudaran als resultats
finals del projecte, inclòs el disseny del
contenidor, les principals estadístiques i les
conclusions.
Campanyes
de
sensibilització:
Les
campanyes de sensibilització tenen com a
objectiu proporcionar informació sobre el
projecte i com utilitzar l'aplicació / lloc web /
contenidors intel·ligents i com separar els
residus d'envàs per a maximitzar els resultats
de la fase d'arreplega.
Accions pilot: Les proves pilot seran
monitoreadas
utilitzant
contenidors
intel·ligents. Estos contenidors comptaran
amb un sistema d'identificació de l'usuari
basat en la lectura d'una “tarjeta de
ciudatadà;
(és
a
dir,
un
sistema
d'identificació intel·ligent basat en dispositius
de comunicació de camp pròxim (NFC)) . Els
ciutadans apegaran una etiqueta en la bossa
de fem abans de depositar-la en el
contenidor. Esta etiqueta serà proporcionada
pel contenidor i estarà vinculada a un
número per mitjà del qual es puga identificar
el ciutadà. A més, per mitjà d'este sistema es
promourà la implementació d'un sistema de
compensació per als ciutadans a través
d'Ecopunts perquè els ciutadans reben
premis per la seua bona actuació en la
separació de residus. Una vegada la bossa
amb l'etiqueta arribe a la planta de
classificació, un operari l'obrirà i avaluarà
com de ben separats estan els residus. Es
tindran en compte els següents aspectes,
com:
-

Residus que no hagen d'estar en el
contenidor groc (impropis)
Envasos que es puguen compactar i
no estiguen compactats (botelles
d'aigua, bricks...)
Envasos
que
no
estiguen
completament buits (poden entorpir
el sistema de reciclatge)
Envasos encaixats dins d'altres (açò
entorpix el sistema de reciclatge

-

perquè no es poden detectar
correctament)
Les bosses que es tiren buides o amb
pocs residus. Han d'omplir-se, almenys,
per damunt d'un 60% de la seua
capacitat.

Les dades recopilats (nivell d'ompliment dels
contenidors, tipus de plàstics arreplegats,
fraccions de plàstics, materials no desitjats,
qualitat i quantitat de plàstics, compactació
dels envasos, envasos buits, envasos
encaixats) seran determinants per a les
etapes subsegüents i els resultats finals del
projecte. Les bosses se seleccionaran de
forma aleatòria per a ser caracteritzades, per
la qual cosa no totes les bosses tenen perquè
ser caracteritzades. Encara que s'intentarà
que així siga com a mínim una vegada.

6.

Sistema de compensació

Una vegada s'acabe el projecte es podran
canviar els Ecopunts per regals. Estos regals
seran públics en la web del projecte
www.supermarcelina.com així com els
Ecopunts que es necessiten per a aconseguirlos. Els regals s'enviaran per correu postal a
cada usuari una vegada acabe el projecte i
s'hagen canviat els punts en la web..

7.

Cóm van a gestionar-se les dades
recopilades

La informació personal recopilada per a este
estudi es mantindrà confidencial de
conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, sobre la protecció de les
persones físiques respecte al tractament de
dades personals i sobre la lliure circulació de
les dits dades, que va entrar en vigor el 25 de
maig de 2018 i la derogació de la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció
de
dades).
L'entitat
responsable
d'emmagatzemar de forma correcta d'acord
amb el Reglament mencionat és: Les Naus
(Carrer de Joan Verdeguer, 16, 46024
València). Qualsevol dada que porte el seu
nom es guardarà en un arxivador tancat i
confidencial. Els resultats de la seua
participació es mantindran anònims per al
resultat final. Els resultats públics contindran
informació en forma de percentatges,
estadístiques i informació general.
Les seues respostes detallades es mantindran
com a confidencials, excepte dins de certs
membres del Consorci del Projecte, amb els

que es compartirà informació per a
aconseguir els objectius de la investigació.
Per tant, només les xifres mitjana es faran
públiques en els documents públics,
presentacions obertes, informes públics i
qualsevol altra acció de comunicació i difusió
dirigida a tercers. LES NAUS ha adoptat totes
les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per a garantir la seguretat i
integritat de les dades de caràcter personal
que tracte, així com per a evitar la seua
pèrdua, alteració y/o accés per part de
tercers no autoritzats. Se li informa que pot
exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió i, si és el cas, oposició i portabilitat
de les dades, així com la limitació de
tractament dels mateixos, enviant una
comunicació a l'email de contacte. Així
mateix, se li comunica que té la possibilitat
d'exercir el seu dret de presentació d'una
reclamació davant d'una Autoritat de
Control en matèria de Protecció de Dades
competents, si no obté satisfacció en
l'exercici dels seus drets.

8.

Qué informació es recopilarà?

El tipus de dades que es recopilaran en la
fase de participació del projecte inclouen:
Nom i cognoms, nombre de telèfon mòbil,
adreça de correu electrònic i domicili, dades
d'identificació personal, gènere, nombre de
persones que viuen en la vivenda, nivell
d'estudis, edat i hàbits de reciclatge. El
propòsit de recopilar estes dades és
maximitzar els resultats dels projectes,
transferint les aportacions dels participants a
les fases subsegüents del projecte per a
maximitzar l'arreplega de residus de plàstics i
augmentar la valoració dels dits residus.

9.

Requeriments als participants

Els participants han de seguir les instruccions
que es donen en els documents d'informació,
així com en els tallers, visites, etc.
En cas de dubte o si es necessita més
informació,
els
participants
han
de
comunicar-se amb la persona indicada al
final d'este document.

10. Riscos, incomoditats i inconvenients.
No ha d'experimentar cap risc, incomoditat o
inconvenient. Si este és el cas, contacte'ns i
se li proporcionarà una solució per a resoldre
el seu problema.

11. Més informació d’interés
Pots deixar de ser part d'este pilot en
qualsevol moment, sense donar cap raó. Si
desitja retirar-se, la seua informació / dades
també es retiraran del projecte, a menys que
ens autoritze a conservar les seues dades /
informació.

12. Consorci del projecte
PlastiCircle està coordinat per ITENE (Institut
Tecnològic de l'Embalatge, Transport i
Logística, en C/ Albert Einstein, 1, 46980
Paterna, València). Pot veure la resta dels
socis al final del document.

13. Consentiment de gestió de dades

-

14. Consentiment de participació
-

personals
-

Consent que les dades recopilats
s'utilitzen i es gestionen per al projecte
PlastiCircle.
Si ja no vull que es processen les meues
dades, les dades s'eliminaran. Afirme

que els procediments relacionats amb
la confidencialitat s'han explicat
clarament (per exemple, ús de noms,
pseudònims, tractament anònim de
dades, etc.).
Se m'ha explicat l'ús de les dades en
investigació, publicacions, intercanvi i
arxiu.
Entenc que tota la informació que
proporcione es tractarà de manera
confidencial.

-

He rebut, llegit i comprés el full
d'informació de participació.
La meua participació és voluntària i sóc
conscient que puc retirar-me en
qualsevol moment sense donar cap raó.
Se m'ha donat l'oportunitat de fer
preguntes sobre el projecte i la meua
participació.
Confirme que sóc major d'edat.

15. Contactes para més informació
(+34) 96 391 04 77
supermarcelina@lasnaves.com

