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DESENVOLUPAMENT DE MITJANS ESPECÍFICS PER A 

LA RECOLLIDA DE RESIDUS TÈXTILS  

Fraccions a les quals incideix l’actuació 

L’actuació té incidència en altres fraccions: tèxtil. 

Categoria a la qual incideix l’actuació 

L’actuació té incidència sobre la recollida selectiva.  

Tipus d’actuació 

L’actuació és d’optimització i eficiència del servei. 

Justificació 

En general, el patró de consum de roba i calçat està basat en un model marcat per la moda, 

que impulsa a la societat a renovar cada temporada les seves peces de vestir. Això ha 

provocat un increment significatiu de la producció de roba i calçat en els darrers anys. 

D’acord amb l’estudi “A new textiles economy: redesigning fashion’s future” de la Fundació 

Ellen MacArthur, la producció de roba a nivell mundial entre els anys 2000 i 201 5 gairebé es 

va multiplicar per dos, en només 1 5 anys.  
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Figura 1 . Increment de les ventes de roba i disminució de la seva utilització entre els anys 2000 i 201 5. Font: Fundació Ellen 
MacArthur, 201 7. 

A més, el sistema de producció del sector tèxtil és altament consumidor de recursos, 

principalment aigua i energia, així com també un important generador de residus i 

d’emissions. A escala global, un 73% dels residus tèxtils generats s’eliminen en abocadors o 

incineradores sense recuperació d’energia, esdevenint un sistema pràcticament lineal, basat 

en utilitzat i llençar. 

En el cas de Catalunya, la generació total de residus tèxtils municipals a l’any 201 9 va ser de 

1 65.933 tones, recollint-se selectivament únicament 1 8.521  tones, un 1 1 ,2% sobre el total 

generat. Per tant, aproximadament 1 47.41 1  tones no es van recollir selectivament i 

majoritàriament es van lliurar com a fracció resta (un 6,6% respecte del total d’aquesta 

fracció). En aquest sentit, s’estima que la gestió de residus tèxtils com a fracció resta suposa 

un cost aproximat d’uns 29 milions d’euros cada any per als ens locals. 

 

Figura 2. Percentatge de residu tèxtil recollit selectivament respecte el total de residu tèxtil generat a Catalunya, a l’any 201 9. 
Font: Agència de Residus de Catalunya, 2020. 
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*Les dades de 2020 són provisionals. 

Figura 3. Evolució de la generació de residus tèxtils a Catalunya 201 4 - 2020. Font: elaboració pròpia a partir de dades de 
l’Agència de Residus de Catalunya, 2020. 

Per tant, aquest model fa que la generació de residus tèxtils sigui cada vegada més elevada i 

la seva gestió sigui un factor clau per a la sostenibilitat en el marc d’una economia circular. 

En aquest context, es recomana a les administracions locals i supramunicipals promoure 

mesures per a la recollida específica de residus tèxtils en els seus municipis.  

Addicionalment, la promoció d’iniciatives relacionades amb la preparació per a la 

reutilització i reciclatge dels residus tèxtils i del calçat, pot implicar també uns impactes 

socials positius, atès que es poden gestionar a través d’iniciatives del sector de l’economia 

social. 

Descripció 

Els residus tèxtils són principalment peces de roba, calçat, complements i residus tèxtils de la 

llar que la ciutadania deixa d’utilitzar per motius diversos; s’han fet malbé, s’han quedat 

petites, han passat de moda, etc. Tanmateix, les activitats econòmiques en general, com 



   Redacció: maig 2021  

 

 
 
 
 
 
 
 

comerços, serveis i altres grans productors poden generar residus tèxtils assimilables als 

domèstics1  (peces de vestir o complements de seguretat, roba d’habitació o taula, etc.) i que 

cal que siguin gestionats de forma correcta. La seva recuperació a través de sistemes de 

recollida selectiva permet reaprofitar-los a través d’un procés previ de preparació per a la 

reutilització o de processos de reciclatge. 

Tot i així, malgrat el seu alt potencial de recuperació, cal tenir en compte que els residus 

tèxtils incorporen també peces en mal estat o retalls. Aquestes peces, si bé no poden ser 

reutilitzades, poden reciclar-se fent-se servir com a matèria primera reciclada (fil reciclat) per 

a la fabricació d'altres productes de roba o tèxtils amb altres aplicacions (una altra via de 

gestió és la venda de draps industrials).  

Els ajuntaments han de desenvolupar el servei de recollida selectiva dels residus tèxtils 

mitjançant contractes públics amb empreses de serveis de recollida, o bé mitjançant gestors 

específics autoritzats de residus tèxtils (actualment també es realitzen convenis amb els 

gestors, però aquesta via haurà de reemplaçar-se per futurs contractes). 

Models de recollida 

Es poden distingir entre diversos sistemes de recollida dels residus tèxtils. No obstant, a 

continuació es destaquen els sistemes més utilitzats: 

 Contenidors específics de recollida de roba i calçat instal·lats a la via pública2. 

 Contenidors específics de recollida de roba i calçat instal·lats en botigues de les 

empreses de distribució de roba o en botigues de segona mà. 

 Recollida en establiments privats com, per exemple, supermercats, benzineres, centres 

comercials, etc., a través de la realització de convenis directes amb les entitats gestores 

de tèxtil. 

 Donacions directes amb punts de recollida, com per exemple en parròquies o locals 

d’entitats socials.  

 
1 En cas que els grans productors generin un important flux de residu tèxtil que sigui inassumible per part del servei municipal 

establert, la gestió d’aquest residu s’haurà de realitzar a través de serveis de recollida específics (principalment mitjançant gestors 

privats autoritzats). 
2 Aquests contenidors també es poden instal·lar de forma temporal a la via pública o en equipaments en canvis de temporada, o en 

moments puntuals per reforçar la recollida. 
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 Serveis de recollida de residus porta a porta municipals a demanda, establert un dia 

específic de forma periodica per temporada. 

 Recollida en contenidors en deixalleries en les seves diferents modalitats (deixalleria 

fixa, mòbil, minideixalleria, etc.). 

A continuació, es descriu breument el model de recollida més estès i utilitzat actualment per 

part de molts ajuntaments de Catalunya, basat en un sistema de recollida a través de 

contenidors específics situats a la via pública. En aquest sentit, les dues entitats més 

representatives a nivell català són “Roba Amiga Empresa d’Inserció”, cooperativa formada per 

diferents gestors, i “Humana Fundación Pueblo Para el Pueblo”. 

Gestors autoritzats fins 2020 

Fundació Engrunes  

Drapaires d’Emaús, SCCL 

Fundación Pueblo para Pueblo 

Solidança Treball EI, SL 

Formació i Treball, Fundació Privada 

Roba Amiga Empresa d’Inserció, SL 

Nougrapats EI, SL 

Economia Solidària Empresa d’Inserció, SLU Girona 

Taula 1 . Gestors autoritzats de residus tèxtils l’any 2020. Font: Agència de Residus de Catalunya, 2021 . 
Nota: actualment hi ha 4 entitats que estan tramitant l’autorització per a la gestió de residus tèxtils. 

 

Figura 4. Tipologia de contenidors més utilitzats pels ens locals de Catalunya, “Roba amiga” i “Humana”, amb un 68% del total de 

recollida selectiva dels residus tèxtils. Font: Agència de Residus de Catalunya, 2020. 
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Aquests contenidors són metàl·lics, amb una capacitat d’entre 1 ,5 i 2,5 m3, i disposen de 

sistema de tancament de seguretat per evitar sostraccions i actes vandàlics. A la part frontal 

del contenidor hi acostumen a figurar les dades del municipi i de l’empresa de recollida i les 

explicacions sobre la correcta gestió d’aquests residus. 

 

En el moment de la recollida i el buidatge del contenidor es realitza una inspecció visual de 

la roba i el calçat on es comprova, en primera instància, que no hi hagi residus impropis, 

perillosos o bosses de roba humida. En cas que sigui així, es separen de la resta dels residus. 

Per altra banda, el servei de recollida de residus porta a porta de residus tèxtils, habitualment 

vinculat al servei de recollida porta a porta municipal, funciona sota prèvia sol·licitud de 

recollida al consistori a través dels mitjans de comunicació habilitats (per exemple, correu 

electrònic, telèfon o via aplicació mòbil). En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’estableixen 

les característiques i el funcionament del servei, especificant-se la modalitat d’entrega dels 

residus així com quan (dia i horari de recollida) i com s’han de deixar els residus. 

Per últim, es pot establir un servei de recollida porta a porta de residus tèxtils a demanda 

mitjançant prèvia sol·licitud de recollida a l’ens local, això no obstant, el dia i l’horari de 

recollida es modularà en funció del nombre de peticions rebudes. 

  

Aquests contenidors han de ser dissenyats per complir els següents aspectes: 

 Prevenir possibles factors que puguin malmetre la roba i el calçat, com la humitat, 

la brutícia o la barreja amb altres residus.  

 Ser fàcilment accessibles per l’usuari.  

 Evitar els robatoris o els actes de vandalisme que podrien perjudicar el residu i la 

mateixa persona que els duu a terme.  

 Facilitar que la roba i el calçat que es dipositin es puguin lliurar en bosses de 

plàstic tancades per preservar-ne el bon estat i que no es barregin amb les altres 

partides de roba. 
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Tractament dels residus tèxtils 

Independentment del model de recollida, els residus tèxtils recollits selectivament són 

valoritzats en la seva majoria, per a la reutilització i reciclatge. De forma resumida, el primer 

pas en el tractament d’aquests residus, un cop separats dels elements impropis, és la 

classificació en categories d’ús posterior, ja sigui per qualitats, per gènere (home, dona, nen), 

per tipologia (roba de la llar, etc.), per temporada (hivern i estiu), per tipus de fibra, per color, 

per marca, segons la moda (roba vintage, etc.), entre d’altres. 

En concret, les principals categories de classificació per a la seva reutilització i reciclatge són 

les següents: 

 Tèxtil i calçat d’alta qualitat. Aquest residu s’aprofita per a la reutilització local en 

venta en botigues i mercats locals. 

 Tèxtil i calçat de qualitat inferior. Es realitza la venda d’aquestes peces normalment a 

països tercers. 

 Complements, aquests estan formats per cinturons, bosses de roba, etc. Poden tenir 

usos i destinacions diverses en funció de l’estat en què es trobin. 

 Tèxtil per fer draps industrials. 

 Tèxtil per fer fil reciclat. 

 Material no aprofitable per rebuig. 

Els materials classificats s’emmagatzemen de forma segregada i depenent de la destinació 

es  sotmeten a un procés de compactació o bé, s’emmagatzemen directament en diferents 

contenidors, caixes, gàbies, etc. A continuació es mostra un esquema resum del circuit que, 

en general, segueixen els residus tèxtils un cop s’ha dut a terme el procés de recollida 

selectiva i els rangs de percentatges de cada destinació. 
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Figura 5. Esquema general del procés que segueix la recollida selectiva de residus tèxtils i percentatge que suposa cadascuna de les 3 
vies d’expedició. Font: Agència de Residus de Catalunya. 

Zona d’implementació recomanada  

L’actuació es pot desenvolupar en qualsevol tipus de municipi. 

Mitjans necessaris 

Els mitjans necessaris per desenvolupar aquesta actuació són diversos en funció del model 

de recollida que esculli l’ens local: 

 Per la recollida selectiva a través de contenidors serà necessari la compra, instal·lació i 

manteniment dels contenidors per a la recollida de roba. Aquests, són instal·lats per les 

organitzacions i/o entitats del tercer sector que treballen en aquest àmbit a través de 

convenis o contractes mitjançant procediments de contractació pública. 

 Per la recollida selectiva porta a porta serà necessari personal i vehicle/s per a la 

recollida porta a porta, segons un calendari establert de recollida, i posterior transport a 

planta segons unes indicacions concretes per tal de que siguin tractats per part d’un 

gestor de residus que treballi en aquest àmbit. Actualment, la recollida porta a porta es 

realitza a través de les empreses de recollida municipals contractades per a la recollida 
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de totes les fraccions. No obstant, també es pot donar el cas d’una contractació 

específica d'una empresa (social) de gestió de tèxtil. En el cas de que el servei porta a 

porta es realitzi a demanda, caldrà establir un sistema per a atendre i gestionar les 

peticions dels usuaris. 

 Per identificar els residus tèxtils aportats i facilitar el seu lliurament, és recomanable 

establir altres elements com receptacles estandarditzats o adhesius, el qual s’aplicaria 

tant en la roba recollida dels contenidors específics com del sistema porta a porta. 

Beneficis i resultats potencials 

Es calcula que cada persona genera anualment uns 22 kg de roba, segons dades de 

l’Estratègia per a la Prevenció i Gestió de Residus Tèxtils Municipals a Catalunya (2020-2025). 

La implementació d’una recollida específica per als residus tèxtils hauria de comportar un 

increment del percentatge de la recollida selectiva, així com una disminució d’impropis 

tèxtils en altres fraccions i una reducció de la fracció resta. A més, l'ús d'aquests sistemes de 

recollida selectiva per part de la ciutadania, els comerços i els serveis permet allargar la vida 

útil dels productes tèxtils, mitjançant el foment de la reutilització i tancar el cicle productiu 

reaprofitant el seu fil reciclat com a matèria prima. En aquest sentit, la reutilització i el 

reciclatge de la roba afavoreixen l’estalvi de recursos naturals i energètics i emissions, així 

com l’estalvi de costos de recollida i tractament de la fracció resta. 

Per altra banda, en el cas de combinar-se amb projectes socials, aquesta iniciativa permet 

promoure iniciatives ambientals innovadores, possibilitant a la vegada la inclusió social i la 

creació d'ocupació per a persones que es trobin en situació de vulnerabilitat.  

Amenaces 

És important dur a terme un servei adequat, accessible i optimitzat, i també una campanya 

de comunicació que contingui informació detallada i senzilla sobre la forma més idònia de 

dipositar el residu tèxtil dins del contenidor o, si fos el cas d’un servei porta a porta, oferir una 

adequada comunicació del funcionament d’aquest. També és important sensibilitzar a la 

població per evitar que s’hi dipositin altres fraccions de residus que no corresponguin al 

tèxtil. 
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Costos  

Els costos per als ens locals per a la implementació d’aquesta actuació seran variables en 

funció del model de recollida que s’esculli: 

 El cost dels contenidors i el seu manteniment.  

 El cost del personal encarregat del servei de recollida i transport. 

 El cost del servei de trucades i el personal encarregat, en el cas d’un sistema a 

demanda. 

 El cost associat al triatge de la roba per part de l’entitat gestora. 

 El cost de la campanya serà variable en funció de com es defineixi i de la tipologia de 

municipi. 

 Els ingressos de venta dels materials triats per part dels gestors. 

Addicionalment, en l’actualitat els costos de nets de gestió no solen estar sufragats pels ens 

locals, no obstant això, aquesta situació ha de revertir-se en un futur. 

Fonts de finançament  

El desenvolupament de mitjans específics per a la recollida de residus tèxtils s’hauria de 

finançar a través de fonts propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment 

 Quantitat de residus tèxtils recollits selectivament (unitats: tones/any). 

 Nombre de contenidors i punts de recollida (unitats: Contenidors o punts de recollida 

nous establerts/any) 

 Nombre d’usuaris de recollida porta a porta de residus tèxtils (unitat: usuaris/any). 

 Nombre de contenidors per habitant (unitat: contenidors/habitant). 
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Municipis on s’ha implementat l’actuació 

Aquesta actuació s’ha implementat en molts municipis de Catalunya, principalment a través 

de la recollida mitjançant contenidors ubicats a la via pública. No obstant això, s’ha 

desenvolupat la recollida específica de residus tèxtils porta a porta a Vilablareix (2.897 

habitants, Gironès) i a Sant Esteve de Palautordera (2.820 habitants, Vallès Oriental), Canet de 

Mar (1 4.865 habitants, Maresme), Barcelona (1 .664.1 82 habitants, Barcelonès), entre d’altres. 
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