




Per al reciclatge dels residus 
tèxtils i de calçat a Catalunya



Biblioteca de Catalunya. Dades CIP

Guia de bones pràctiques per al reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a 
Catalunya
Bibliografia
ISBN 9788439392804
I. Datambient Assessors  II. Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat  
III. Agència de Residus de Catalunya  IV. Gremi de Recuperació de Catalunya
1.  Teixits i tèxtils – Reciclatge – Catalunya – Manuals, guies, etc.  2.  Calçat 
– Reciclatge – Catalunya – Manuals, guies, etc.
628.47(460.23):677.074(035)
628.47(460.23):646.46(035)

Contingut:
Datambient Assessors, SL, Gremi de Recuperació de Catalunya i Agència de Residus de Catalunya.

Disseny:
CONTRASTBCN.com

Impressió:
Artyplan, S.A

Primera edició: juny del 2015
Edita: Agència de Residus de Catalunya (ARC)
Dipòsit legal: B 15179-2015
Tiratge: 300 exemplars
Imprès en paper reciclat Cyclus Offset amb ecoetiqueta europea

ISBN: 978-84-393-9280-4

9 7 8 8 4 3 9 3 9 2 8 0 4



Reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya   5

>>0. INTRODUCCIÓ

>>1. OBJECTIUS I ABAST DE LA GUIA

>>2. INTRODUCCIÓ I DESCRIPCIÓ DELS RESIDUS TÈXTILS I DE CALÇAT
 > 2.1. Composició i propietats dels residus tèxtils i de calçat
 > 2.2. Definició i origen dels residus tèxtils i de calçat
 
>>3. GENERACIÓ, RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS TÈXTILS A CATALUNYA I EUROPA
 > 3.1. Generació i recollida selectiva dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya
 > 3.2. Generació de residus tèxtils i de calçat municipal a l’Estat espanyol
 > 3.3. Generació i recollida selectiva de residus tèxtils i de calçat municipal a Europa

>>4. PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ I LA VALORITZACIÓ DE RESIDUS
        TÈXTILS I DE CALÇAT
 > 4.1. Residu del sector domèstic: descripció del procés de preparació per a la
           reutilització dels residus tèxtils i de calçat
  4.1.1. Processos de preparació per a la reutilització dels residus tèxtils i de calçat
  4.1.2. Descripció del procés de valorització material dels residus tèxtils i de calçat   
            d’origen domèstic
  4.1.3. Impacte de la fabricació de nous productes tèxtils enfront de la preparació per  
            a la reutilització
 > 4.2. Residus del sector industrial: descripció del procés de valorització material dels  
           residus tèxtils i de calçat
  4.2.1. Processos de valorització material dels residus tèxtils i de calçat

pàg.

07

09

11
11
14

17
18
22
22

25
 

26
29

42

43

44
48

Índex



>>5. GESTIÓ AMBIENTAL ASSOCIADA A LES ACTIVITATS DE GESTIÓ DE RESIDUS
        TÈXTILS I DE CALÇAT: procés de preparació per a la reutilització i la valorització
 > 5.1. Generació i emmagatzematge dels residus
  5.1.1. Retirada i gestió dels residus
  5.1.2. Documentació
 > 5.2. Aigües residuals
 > 5.3. Contaminació atmosfèrica
 > 5.4. Contaminació acústica

>>6. AUTORITZACIÓ D’UNA PLANTA DE GESTIÓ DE RESIDUS TÈXTILS
 > 6.1. Disseny i condicions tècniques d’una instal·lació
 > 6.2. Procés d’autorització d’una instal·lació
 > 6.3. Obligacions com a gestor de residus
 > 6.4. Documentació com a gestor de residus

>>7. OPORTUNITATS DE MILLORA EN EL SECTOR DE GESTIÓ DE RESIDUS
        TÈXTILS I DE CALÇAT
 > 7.1. Fitxes

>>8. VINCLE HISTÒRIC ENTRE LA RECUPERACIÓ DELS RESIDUS TÈXTILS I LES
        ACTIVITATS DE CARÀCTER SOCIAL 

>>9. INICIATIVES DE MILLORA AMBIENTAL ASSOCIADES AL SECTOR TÈXTIL I
        DEL CALÇAT
 > 9.1. Introducció
 > 9.2. Principals ecoetiquetes relatives al sector tèxtil i del calçat
 > 9.3. Ecodisseny
>>10. RESUM
>>11. BIBLIOGRAFIA
>>12. TERMINOLOGIA: sigles, acrònims i definicions

pàg.

55
55
57
58
61
61
61 

63
63
66
68
 69

71
73

95 

97
97
98

101
107
108
109

Guia de bones pràctiques

6   Reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya



Reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya   7

Amb la realització d’aquesta guia es vol fomentar la 
millora continuada apostant per la preparació per a 
la reutilització, la recuperació i el reciclatge de resi-
dus tèxtils i de calçat. Creiem que l’èxit en la qualitat 
i la sostenibilitat en la gestió dels residus passa per 
la implicació de tota la societat: una recollida selec-
tiva millor i creixent, una gestió dels residus eficient i 
una reutilització i un reciclatge d’alta qualitat.

En el nou marc normatiu, la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, de residus i sòls contaminats, s’estableixen 
els objectius específics de preparació per a la re-
utilització, el reciclatge i la valorització. El cas de la 
fracció de residus tèxtils i de calçat s’engloba en un 
objectiu conjunt de preparació per a la reutilització 
i el reciclatge de diverses fraccions (paper i cartró, 
metalls, vidre, plàstics, bioresidus, etc.) que el 2020 
ha d’assolir, com a mínim, el 50 % en pes i que 
d’acord amb les previsions de la mateixa Comissió 
Europea, en cas que s’aprovi, es podria incremen-
tar, l’any 2030, fins al 70 %.

0. INTRODUCCIÓ

Guia de 
bones pràctiques
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L’Agència de Residus de Catalunya (d’ara en endavant, 
l’ARC) proposa en el Programa General de Prevenció i 
Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 
(PRECAT20) diversos objectius específics per a la reco-
llida selectiva i la valorització de residu tèxtil a fi d’incre-
mentar la valorització del conjunt de residus, particular-
ment la valorització material. En particular:

> Establir, abans de finalitzar el 2016, objectius de re-
collida selectiva dels residus tèxtils i de calçat res-
pecte als residus generats.

> L’any 2016 es valoritzaran un mínim del 85 % dels 
residus tèxtils i de calçat recollits selectivament a 
Catalunya.

> L’any 2020 es valoritzaran un mínim del 95 % dels 
residus tèxtils i de calçat recollits selectivament a 
Catalunya. 

A més, de manera general es fixa com a objectiu per a 
l’any 2020 que la quantitat de residus municipals desti-
nats a preparació per a la reutilització i el reciclatge (in-
closos els residus tèxtils) assoleixin un mínim del 60 % 
en pes. 

Confiem que la Guia de bones pràctiques per a la pre-
paració per a la reutilització i la valorització dels residus 
tèxtils i de calçat impulsarà aquest sector com un refe-
rent tècnic, econòmic i legal, que reconegui i potenciï 
l’activitat de les empreses en general i de les empreses 
d’economia social com a motor de generació de teixit 
empresarial en determinats espais de la gestió de re-
cursos i residus. I que, a la vegada, servirà per avançar 
en matèria de prevenció i gestió de residus, contribuir a 
l’obtenció i l’ús eficient dels recursos i afavorir el desen-
volupament d’una economia circular i baixa en carboni.
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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA GUIA

Aquesta guia de bones pràctiques pretén orientar els 
gestors de residus tèxtils i de calçat, així com els tèc-
nics de les diferents administracions, perquè gestionin 
correctament el residu i duguin a terme la seva activitat 
amb el màxim respecte pel medi ambient.

Al llarg de la guia es descriu quina és la situació actual 
de la recollida de residus tèxtils i de calçat, quin és el 
procés que es porta a terme per recuperar-los i quines 
són les exigències mínimes que ha de complir tota em-
presa que es dediqui a aquesta activitat, així com pro-
postes de millores ambientals per treballar en la millora 
continuada. La guia es focalitza en el residu tèxtil pròpi-
ament de la roba i el calçat (sector domèstic) i els exce-
dents de tèxtils procedents de la indústria tèxtil (sector 
industrial), com també en els residus tèxtils (com ara 
tovalloles, estovalles, etc.) provinents d’activitats eco-
nòmiques en general (comerços, serveis, institucions, 
etc.), que segueixen la mateixa gestió que els residus 
provinents del sector domèstic.

No són objecte d’aquesta guia els residus tèxtils volu-
minosos (moquetes, matalassos, catifes, para-sols, 
material tèxtil de lleure, etc.) ni els processos de neteja i 
assecatge d’aquests tèxtils, ni tampoc no ho són fibres 
especials com ara l’asbest, el residu anomenat tèxtil  
sanitari (bolquers, compreses, etc.), la fibra de vidre, etc. 

La guia presenta oportunitats de millora de caràcter 
ambiental i tecnològic que permetin, tant als gestors 
de residus com als tècnics municipals, aportar soluci-
ons reals de prevenció i minimització de residus. És en 
aquest apartat on hi ha una diferenciació d’aquests re-
sidus amb altres fraccions, atès que, com es veurà, té 
un potencial de reutilització molt alt. 

També s’ha volgut posar en relleu el valor afegit que 
aporta aquesta recuperació a la societat en forma d’ac-
tivitats de caràcter social i altres iniciatives de caràcter 
ambiental. 

En definitiva, l’abast de la guia s’estén des de la recolli-
da selectiva dels residus tèxtils i de calçat i la gestió a la 
planta de classificació/transformació (gestor de residus) 
fins a l’expedició i la venda, si s’escau.

Guia de 
bones pràctiques
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2. INTRODUCCIÓ I DESCRIPCIÓ 
DELS RESIDUS TÈXTILS I DE 
CALÇAT

Per conèixer la composició dels residus tèxtils i de cal-
çat cal saber quina és la composició original del pro-
ducte i, en el cas del tèxtil, quina és la composició de 
les seves fibres.

Es considera que són productes tèxtils aquells que 
com a mínim continguin un 80 % de fibres tèxtils, inclo-
sos els recobriments de mobles, paraigües i para-sols, 
les parts tèxtils dels revestiments del sòl, parets, ma-
talassos, articles de càmping, folres d’abrics, guants i 
calçat (sempre que continguin com a mínim un 80 % 
de fibres tèxtils). 

També ho són aquells productes tèxtils incorporats 
a altres productes quan així s’especifiqui en la seva 
composició, com, per exemple, mobles, paraments de 
la llar, etc. 

> 2.1. Composició i propietats dels residus
 tèxtils i de calçat

El tipus de fibra determinarà les característiques del 
producte, com ara: resistència, elasticitat, transpira-
ció, impermeabilitat, capacitat d’abrigar, etc. Les fi-
bres tèxtils es poden classificar segons el seu origen 
en naturals (vegetals, animals i minerals) i manufactu-
rades (orgàniques i inorgàniques):

> Naturals: són aquelles fibres que tenen origen en la 
natura. Dins d’aquest grup destaquen:

◗ Vegetals: aquestes fibres, principalment a base de 
cel·lulosa, s’extreuen del regne vegetal en diferents 
formes, ja sigui de la tija, arrels, fulles, etc. Les prin-
cipals fibres d’aquest grup són:

•	 Cotó:	procedeix	de	la	llavor	del	cotoner	(Gossypium 
sp.). El cotó és gairebé cel·lulosa pura, amb suavitat 
i permeabilitat a l’aire, trets que l’han fet la fibra na-
tural més popular del món. 

•	 Lli:	procedeix	de	 la	 tija	de	 la	planta	herbàcia	del	 lli	
(Linum usitatissimum). És una fibra suau, llustrosa i 
flexible. Es caracteritza per una resistència més gran 

Guia de 
bones pràctiques



12   Reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya

Guia de bones pràctiques

que el cotó però menys elasticitat.

•	 Cànem:	 procedeix	 de	 la	 tija	 de	 plantes	mascle	 de	
Cannabis sativa i tradicionalment s’utilitza a la in-
dústria tèxtil per a la fabricació de cordes, esparde-
nyes, sacs, etc.

◗ Animals: aquestes fibres tenen l’origen en el regne 
animal. La seva composició és bàsicament protei-
ca i es pot obtenir de diferents formes com ara el 
pèl, la pell i filaments generats pels animals. Algunes 
d’aquestes fibres són:

•	 Llana:	procedeix	de	l’esquella	de	l’ovella	(Ovis aries). 
Aquesta esquella es desengreixa, es renta i posteri-
orment és cardada i pentinada per formar el fil. Les 
teles fetes de llana tenen més gruix que altres tèx-
tils, proveeixen millor aïllament i són resistents, elàs-
tiques i duradores.

•	 Altres	tipus	de	pèl:	fibra	d’angora	(pèl	de	conill,	Oryc-
tolagus cuniculus), caixmir (pèl de cabra caixmir o 
Capra hircus laniger), moher (pèl de cabra d’angora 
o Capra hircus), etc.

•	 Seda:	 s’obté	 de	 la	 secreció	 d’insectes	 sericígens.	
Per a la seda exclusivament s’utilitza el cuc de seda 
(Bombyx mori). La seva estructura triangular actua 
com un prisma refractant la llum i dóna un aspecte 
de brillantor.

•	 Cuir:	 pròpiament	 no	 és	 una	 fibra,	 sinó	 que	 és	 pell	
d’animal tractada mitjançant adob, fet que li permet 
adquirir propietats de resistència i flexibilitat. Princi-
palment s’utilitza per a la roba d’abric i el calçat.

> Manufacturades: són aquelles fibres que s’obte-
nen a partir d’un procés industrial. Dins d’aquestes 
fibres es poden trobar:

◗ Orgàniques: es classifiquen segons l’origen dels 
seus polímers.

•	 Polímers	naturals:	també	s’anomenen	fibres artificials. 
Es fabriquen normalment a partir de proteïnes d’origen 
animal o vegetal o cel·lulosa. El procés permet obtenir 
filaments llargs i resistents com ara viscosa, fibra de 
soja, Lyocell, etc.

•	 Polímers	 sintètics:	 també	 s’anomenen	 fibres sintè-
tiques. S’obtenen a partir de la síntesi orgànica de 
diversos productes derivats del petroli. Entre aques-
tes fibres es poden destacar:

•	 Poliamida,	 niló:	 és	 una	 fibra	 versàtil	 que	 té	moltes	
aplicacions, com ara peces de roba, tapisseria i al-
tres aplicacions tècniques.

•	 Polièster:	permet	una	bona	barreja	amb	altres	matè-
ries com és ara cotó, llana, lli, etc. Està molt implan-
tat en el mercat.

•	 Polietilè:	 per	 les	 seves	 propietats	 de	 resistència	 té	
una gran aplicació en el camp de la nàutica i la se-
guretat (guants, cascos, etc.).

•	 Polipropilè:	es	caracteritza,	bàsicament,	per	una	gran	
resistència química i una baixa absorció d’humitat. 

•	 Acrílica:	 entre	 les	 seves	 propietats	 destaca	 l’excel·
lent resiliència, la baixa densitat i el tacte agradable 
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semblant a la llana. 

•	 Elastà:	 també	 conegut	 amb	 el	 nom	 comercial	 de	
Lycra, es caracteritza per la seva gran elasticitat sen-
se perdre la seva forma original i per un ràpid asse-
catge. 

◗ Inorgàniques: les fibres inorgàniques com ara 
l’asbest, la fibra de vidre, metalls, ceràmica, etc., 
tenen característiques i usos molt diferents dels 
del teixit tèxtil i no s’inclouen en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta guia.

El grup de les fibres manufacturades representen el 
66 % de les fibres usades arreu del món i el 75 % de 
les processades a Europa (Observatorio Industrial del 
Sector Textil/Confección, FEDIT, 2011).

Tal com es veurà, la composició del producte és fo-
namental per a la seva recuperació futura. La barre-
ja de diferents fibres en el producte (en el procés de 
filatura i teixit), tractaments especials del teixit (en el 
procés d’acabats) o la barreja de diversos materials 
(en el procés de confecció), així com l’aparició de 
nous teixits «tècnics» o «intel·ligents» que incorporen 
característiques específiques o que integren compo-
nents innovadors —tèxtils o no (components elèctrics 
o electrònics)— per ampliar les prestacions d’aquests 
productes per als seus usuaris, que van més enllà dels 
usos habituals per als quals foren concebuts inicial-
ment, podrien arribar a dificultar la seva reutilització, 
preparació per la reutilització o simplement el seu pro-
cés de reciclatge.
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Segons la Llei reguladora de residus (Decret legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol) i la Llei de residus i sòls con-
taminats (Llei 22/2011, de 28 de juliol), un residu és 
qualsevol substància o objecte del qual el seu pos-
seïdor o posseïdora es desprèn o tingui la intenció o 
l’obligació de desprendre’s.

S’entén per residu tèxtil el provinent de la roba, cal-
çat i altre material tèxtil com ara roba de la llar, bos-
ses, draps, etc., que un cop utilitzat durant un període 
de temps determinat es converteix en residu. D’altra 
banda, també s’inclouen els excedents de la indústria 
tèxtil o de qualsevol indústria que utilitzi teixit tèxtil, fils, 
etc., en el seu procés productiu. 

En menor proporció també existeix el residu provinent 
del preconsum, és a dir, peces de roba que es con-
verteixen en residu sense haver estat utilitzades pels 
consumidors i es destrueixen, amb la qual cosa entren 
al circuit del reciclatge.

El residu tèxtil procedeix principalment de dues fonts:

> Sector domèstic: roba de vestir, roba de la llar, calçat, etc.

> Sector industrial: residu tèxtil resultant del procés 
de fabricació, de transformació, etc., generat per 
activitats d’aquest sector o d’altres sectors que en 
el seu producte incorporen teixits o fibres tèxtils (per 
exemple, l’automoció).

> 2.2. Definició i origen dels residus tèxtils 
 i de calçat

El residu tèxtil del sector domèstic majoritàriament 
són peces de roba que la població deixa d’utilitzar 
perquè s’han fet malbé pel seu mal ús o mala qualitat, 
que han quedat petites, que han passat de moda, etc. 

La seva recollida selectiva permet reaprofitar-les amb 
un procés de preparació previ.

Per la tendència de la nostra societat, tenint en comp-
te els estàndards de moda i de consum, el període de 
reposició de la roba és cada vegada més curt i, per 
tant, el residu generat és més gran. 

Aquests residus han de ser separats en origen pels 
ciutadans, per la qual cosa els municipis posen dife-
rents mitjans per recollir-los, com poden ser deixalle-
ries, contenidors específics a la via pública, algunes 
botigues de roba, etc. També hi ha una pràctica molt 
estesa entre la població de traspassar directament la 
roba que no utilitza a familiars, amics, mercats d’inter-
canvi o a entitats benèfiques per aprofitar-la.

El residu del sector industrial tèxtil pròpiament con-
siderat com a residu tèxtil correspon a les restes de 
filatura, confecció, acabats, etc. 

El residu tèxtil provinent de la roba i el calçat apte 
per ser recollit ha d’estar sec, ja que les peces hu-
mides poden provocar que es floreixi tot el conjunt 
del material.

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE
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També hi ha indústria d’altres sectors com ara l’auto-
moció o la fabricació de mobles, que afegeixen teixit 
al seu producte i, per tant, també surt com a residu, 
ja sigui ben segregat i per tant que es pugui valoritzar, 
o barrejat amb altres materials dels quals no es pot 
separar i que han d’anar a altres vies de valorització o 
eliminació. 

Les activitats econòmiques en general (comerços, 
indústries, serveis, institucions, etc.) poden generar 
residus tèxtils de manera puntual (peces de vestir o 
complements de seguretat com ara guants, gorres, 
etc.) assimilables a residus municipals domèstics, i 
que es poden gestionar per aquest canal.

Les activitats del sector comercial tèxtil majoritàriament 
no són productores de residus tèxtils i de calçat, ja que 
les peces que no es venen a les botigues són retorna-
des al majorista o a la central de la pròpia marca, que:

•	 Les	 venen	en	outlets	o	altres	botigues	especialitza-
des en preus baixos.

•	 Les	 distribueixen	 en	mercats	 de	 països	 en	 vies	 de	
desenvolupament (en l’argot de la recuperació cone-
guts com a salderos).

En el camp hospitalari, el residu tèxtil sanitari d’un 
sol ús està regit per una normativa específica, el 
Decret 27/1999, de 9 de febrer, on s’estableix que 
els residus que inclouen material de cures, guixos, 
robes i materials d’un sol ús bruts amb sang, se-
crecions o excrecions es classifiquen com a grup 
II, és a dir, residus inerts i no perillosos que es ges-
tionen en instal·lacions de disposició del rebuig de 
residus municipals.

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE





Reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya   17

3. GENERACIÓ, RECOLLIDA I  
GESTIÓ DE RESIDUS TÈXTILS

 A CATALUNYA I EUROPA

Els inicis de l’activitat de recuperació de tèxtil, en 
aquells moments més coneguda com a drapaire, van 
lligats a la producció de paper. 

Els drapaires recollien els draps vells, els tallaven, els 
trituraven i els netejaven per treure’n la pols i la terra 
que poguessin dur. Posteriorment es posaven en re-
mull perquè s’estovessin i es trituraven per finalment 
aconseguir la pasta de paper. 

Els draps de lli o cànem, i més tard els de cotó, van ser 
la primera matèria de la fabricació del paper des dels 
orígens fins a principis del segle XX, quan l’aparició 
de les fibres sintètiques obligà definitivament a deixar 
d’utilitzar els draps com a matèria primera i usar fusta 
i paper reciclat, fins avui.

D’aleshores ençà, i coincidint amb l’augment de la in-
dustrialització i el consum, la recollida de roba es va 
centrar en organitzacions de caràcter social que la 
destinaven a persones amb dificultats econòmiques o 
que han generat ocupació entre persones amb dificul-
tats per accedir al mercat laboral.

L’activitat ha evolucionat i, com es descriu en aquesta 
guia, s’ha anat tecnificant i donant valor afegit al seu 
producte per poder donar sortida al màxim percentat-
ge de roba i calçat recollits.

A Catalunya, trobem un total de 53 gestors autoritzats 
per a la gestió de residus tèxtils (font: ARC, març de 
2015). Cal tenir en compte, però, que la gran majoria 
dels gestors de tèxtils no ho són en exclusiva, sinó 
que en realitat provenen d’altres sectors de residus, 
com poden ser metalls, plàstics, paper i cartró i fustes, 
entre d’altres, i que, a causa de les necessitats del 
mateix mercat, han ampliat les seves autoritzacions i 
llicències a fi de poder rebre i transferir aquest residu. 

Del total dels 53 gestors, només cinc es dediquen a 
la valorització del tèxtil en exclusiva: tres es dediquen 
a la valorització material del residu tèxtil industrial i els 
altres dos concentren la seva activitat principal en la 
preparació per a la reutilització de residu tèxtil munici-
pal (vegeu-ne més informació al capítol 4).

Els gestors de residus tèxtils autoritzats a Catalu-
nya es poden consultar en línia a través de la pà-
gina web de l’ARC (http://www.arc.cat), a l’apartat 
de consultes i tràmits, tipus de gestió V13.

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE

Guia de 
bones pràctiques
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En referència a les dades de generació de residus tèx-
tils municipals (domèstics), s’estima que la generació 
l’any 2013 va ser d’unes 140.000 tones (font: ARC, 
Dades d’estadístiques de residus municipals, 2013).

Amb motiu de l’elaboració del nou PRECAT20 s’ha 
considerat necessari revisar i actualitzar la composició 
dels residus municipals, amb la finalitat de conèixer 
de manera exhaustiva la composició mitjana actual 
dels residus municipals a Catalunya. Per al càlcul de 
la composició total dels residus municipals s’ha dut a 
terme un primer pas, que consisteix a calcular la bossa 
tipus de cadascun dels municipis objecte de l’estu-
di. Segons aquest estudi de la bossa tipus de residus 
municipals de Catalunya realitzat el 2013 per l’ARC, 
la fracció tèxtil és la cinquena en importància de ge-
neració, situada en el 4,11 %, mentre que les dades 
de recollida mostren que la segregació està significa-
tivament per sota d’altres fraccions com ara envasos 
lleugers o paper i cartró.

> 3.1. Generació i recollida selectiva dels residus  
 tèxtils i de calçat a Catalunya

Figura 1. Dades percentuals obtingudes de l’estudi de la composició de la 
bossa tipus de residus municipals a Catalunya, 2013. Font: ARC.

(1) Inclou altres, plàstic no envàs, fusta no envàs, film bosses d’escombraries, 
acer i alumini no envàs.

COMPOSICIÓ 
DELS RESIDUS 
MUNICIPALS A
CATALUNYA (%)

ORGÀNICA 29,63

ENVASOS LLEUGERS 
DOMÈSTICS

8,46

ENVASOS LLEUGERS 
COMERCIALS

0,91

PAPER-CARTRÓ 11,26

ENVASOS DE VIDRE 7,69

CEL·LULOSA 3,10

TÈXTIL 4,11

TÈXTIL SANITARI 3,63

VOLUMINOSOS 4,12

RESTES DE JARDINERIA 
I PODA

7,65

RUNES 3,87

ALTRES (1) 11,17

HUMITAT 4,41
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Figura 2. Gràfic de les dades obtingudes de l’estudi de la composició de la bossa tipus de residus municipals a Catalunya, 2013. Font: ARC.

*(corresponent a les 140.000 tones de residu tèxtil generat en l’àmbit municipal)
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Figura 3. Recollida de residu tèxtil d’origen domèstic a Catalunya. Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ARC (http://estadistiques.arc.cat/).
En referència a les dades municipals, són les dades que han declarat a l’ARC els ens locals a partir de les deixalleries i alguns dels contenidors al carrer.

En referència a les dades de recollida de residus tèxtils 
municipals (domèstics), l’evolució de les quantitats re-
collides i declarades a Catalunya d’aquest residu des 
de l’any 2011 és com s’observa a la figura següent:

Recollida de residu tèxtil d’origen domèstic a Catalunya

No tots els municipis dis-
posen de la informació 
referent a totes les reco-
llides de residus tèxtils 
dels contenidors que te-
nen a la via pública, com 
ara: àrees d’aportació 
dins d’activitats privades 
com centres comercials 
o benzineres o per al-
tres entitats, parròquies 
o fundacions en els seus 
municipis. És per això 
que les dades són de re-
collida selectiva parcials.

CAL DESTACAR
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Figura 4. Generació de residus tèxtils del sector industrial a Catalunya. Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ARC, dades industrials extretes de les 
declaracions anuals de residus de productors.

Com a conclusió destaquem que l’any 2013 es van 
recollir selectivament 11.000 tones (el 7,8 %) de les 
140.000 tones generades, que es van gestionar a les 
plantes que tracten aquests tipus de residus. És una 
dada molt superior a les 5.877 tones de recollida selec-
tiva parcial (vegeu la figura 3).

Així doncs, podem concloure que hi ha un potencial de 
millora important per aconseguir recollir selectivament 
el que realment es genera a les llars dels ciutadans. En 

aquest sentit, l’ARC té previstes diferents actuacions 
en la línia del model del Pacte per la Roba, impulsant 
acords voluntaris entre les cadenes de distribució i els 
recuperadors per a la implantació de recollides selecti-
ves de residus tèxtils a les botigues.

En referència a les dades de generació de residus tèxtils 
industrials, l’evolució de les quantitats generades i de-
clarades a Catalunya d’aquest residu des de l’any 2011 
és com s’observa a la figura següent:

Generació de residus tèxtils del sector industrial a Catalunya
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Amb la finalitat de clarificar les dades anteriors, cal tenir 
en compte que la informació obtinguda és la que declaren 
els productors industrials a la declaració anual de residus 
industrials (d’ara en endavant, DARI) i que resumim a con-
tinuació:

•	 La	major	part	de	tèxtils	que	declaren	els	productors	són	
retalls, restes de teixits, provinent d’indústries dedica-
des a la fabricació de tèxtils o d’indústries que fan servir 
tèxtil, com la de l’automòbil.

•	 Els	codis	del	Catàleg	europeu	de	residus	(d’ara	en	en-
davant, CER) més utilitzats a les DARI són: 040221, 
040222, 040209, 150109, 191208, 200110 i 200111 
(vegeu les descripcions dels codis als apartats 4.1 i 4.2).

•	 Les	vies	de	gestió	majoritàries	han	estat	T62,	«centre	de	
transferència»; V13, «reciclatge de tèxtils», i T12, «dipò-
sit controlat».

En diversos estudis es poden trobar dades generals 
que reflecteixen que la situació en altres països d’Euro-
pa és lleugerament més favorable que la que trobem al 
nostre territori.

Quant a la composició de la bossa tipus, també s’esti-
ma que entre el 4 i el 5 % del residu municipal corres-
pon a residu tèxtil (font: Anne C. Woolridge, Life cycle 
assessment for reuse/recycling of donate waste textiles 
compared to use of virgin material: An UK energy saving 
perspective, 2005).

Des de l’ARC s’ha treballat en el projecte R4R, que és un 
projecte Interreg IVC 2012-2014 per millorar les actuaci-
ons i els resultats de reciclatge dels seus socis, on tretze 
territoris, inclòs Catalunya per mitjà de l’ARC, intercan-
vien i comparteixen les seves bones pràctiques. Aquest 
projecte té l’objectiu d’entendre les causes de la varia-
bilitat en la generació i la gestió de residus municipals 
entre els diferents països de la UE, així com identificar els 
instruments legals, tècnics i econòmics i les bones pràc-
tiques que permeten millorar els resultats del reciclatge i 
contribuir a la Societat Europea del Reciclatge.

S’ha fet la comparativa de la recollida selectiva de diversos 

La generació de residu tèxtil a l’Estat espanyol s’estima 
que és entre 7 i 10 kg per persona i any, sense tenir en 
compte la quantitat de residu generada per la indústria 
del tèxtil (font: FIDA, 2005). Segons les caracteritzacions 
de residus de diferents comunitats, el residu tèxtil corres-
pon al voltant del 4-4,5 % dels residus generats, segons 
dades de la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient (el 4,4 % a Catalunya el 2006, 

> 3.2. Generació de residus tèxtils i de calçat 
 municipal a l’Estat espanyol

> 3.3. Generació i recollida selectiva de residus 
 tèxtils i de calçat municipal a Europa

el 4,35 % a Illes Balears el 2003 i el 4 % a Castella i Lleó 
el 2003).
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fluxos, entre els quals el del residu tèxtil municipal. Les 
dades de l’any 2012 d’aquest flux mostren que Catalu-
nya presenta ràtios de recollida de 0,86 kg/hab./any, per 
sota de zones com ara Milà (Itàlia), amb 2,57 kg/hab./any, 

Figura 5. Recollida del residu tèxtil municipal en kg/hab./any el 2012 a les regions participants en el projecte R4R. Font: elaboració pròpia a 
partir de les dades R4R.

Styria (Àustria), amb 2,55 kg/hab./any, Odense (Dinamar-
ca), amb 2,31 kg/hab./any, i Illa de França (França), amb 
1,96 kg/hab./any.

Recollida del residu tèxtil municipal. Projecte R4R 
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4. PREPARACIÓ PER A LA REUTI-
LITZACIÓ I LA VALORITZACIÓ DE 
RESIDUS TÈXTILS I DE CALÇAT

Gestor: la persona o entitat, pública o privada, re-
gistrada mitjançant autorització o comunicació que 
realitza qualsevol de les operacions que compo-
nen la gestió dels residus, sigui o no el productor 
d’aquests residus.

Gestió de residus: la recollida, el transport i el trac-
tament dels residus, inclosa la vigilància d’aquestes 
operacions, així com el manteniment posterior al 
tancament dels abocadors, incloses les actuacions 
realitzades en qualitat de negociant o agent.

Preparació per a la reutilització: operació de va-
lorització consistent en la comprovació, la neteja o la 
reparació, mitjançant les quals productes o compo-
nents de productes que s’hagin convertit en residus 
es preparen perquè es puguin reutilitzar sense cap 

RECORDATORI

Definicions segons la Llei 22/2011 
de residus i sòls contaminats.

altra transformació prèvia.

Reutilització: qualsevol operació mitjançant la qual 
productes o components de productes que no si-
guin residus es tornen a utilitzar amb la mateixa fina-
litat amb la qual van ser concebuts.

Reciclatge: tota operació de valorització mitjançant 
la qual els materials dels residus són transformats en 
productes, materials o substàncies, tant si és amb 
la finalitat original com amb qualsevol altra finalitat. 
Inclou la transformació del material orgànic, però no 
la valorització energètica ni la transformació en ma-
terials que es pretengui utilitzar com a combustible o 
per a operacions d’emplenament.

Valorització: qualsevol operació on el resultat prin-
cipal sigui que el residu serveixi per a una finalitat 
útil substituint altres materials, o que el residu sigui 
preparat per complir aquesta funció a la instal·lació o 
en l’economia en general.

Eliminació: qualsevol operació que no sigui la valo-
rització, fins i tot quan l’operació tingui com a con-
seqüència secundària l’aprofitament de substàncies 
o energia. A l’annex I de la llei es recull una llista no 
exhaustiva d’operacions d’eliminació.

Guia de 
bones pràctiques



26   Reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya

Guia de bones pràctiques

Com ja s’ha comentat, la preparació per a la reutilització 
és l’operació de valorització definida a la Llei 22/2011 de 
residus i sòls contaminats, consistent en la comprovació, 
la neteja o la reparació, mitjançant les quals productes o 
components de productes que s’hagin convertit en resi-
dus es preparen perquè es puguin reutilitzar sense cap 
altra transformació prèvia.

El residu del tèxtil, principalment roba i calçat d’origen 
domèstic, és rebut per un gestor de residus que té com 
a activitat principal la preparació per a la reutilització 
classificant el residu segons tipologies i qualitats.

La classificació del residu tèxtil d’origen domèstic segons 
el Catàleg europeu de residus és:

A continuació detallem els processos de recuperació 
dels residus tèxtils i de calçat d’origen industrial i domès-
tic que duen a terme els gestors a Catalunya i que són:

Els processos relacionats amb l’origen domèstic es de-
tallen al punt 4.1, i els relacionats amb l’origen industri-
al, al punt 4.2.

> 4.1. Residu del sector domèstic: descripció del 
 procés de preparació per a la reutilització 
 dels residus tèxtils i de calçat

Figura 6. Procedència dels residus tèxtils i de calçat.

RESIDU DEL TÈXTIL
I CALÇAT

ORIGEN
DOMÈSTIC

ORIGEN
INDUSTRIAL

CODI 
CER

CLASSIFI-
CACIÓ DEL 

RESIDU
ORIGEN DEL RESIDU

20

RESIDUS MUNICIPALS 
(residus domèstics i 
residus assimilables
procedents dels comer-
ços, les
indústries i les institu-
cions), INCLOSES LES 
FRACCIONS RECO-
LLIDES DE MANERA 
SELECTIVA

2001

Fraccions recollides de 
manera
selectiva (excepte les 
especificades en el 
subcapítol 15 01)

200110 No perillós Roba

200111 No perillós Teixits
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Al diagrama següent s’indiquen les vies de gestió que se-
gueix el residu, actualment i a Catalunya, des que entra 
en el procés de preparació per a la reutilització fins que 
s’expedeix, i es detalla aproximadament quin percentat-
ge del material recollit correspon a cada via d’expedició: 

Figura 7. Resultats del procés de preparació per a la reutilització i les seves vies d’expedició. Font: elaboració pròpia a partir de les dades aportades 
pels gestors de residus.

RESIDU DOMÈSTIC DEL TÈXTIL I CALÇAT
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ED
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RECOLLIDA

PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ

≈ 60%

≈ 30%

≈ 10% GESTIÓ DE RESIDUS D’IMPROPIS

REUTILITZACIÓ

VALORITZACIÓ MATERIAL

MERCAT NACIONAL

TÈXTIL

MERCAT INTERNACIONAL

ALTRES PRODUCTES

VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

DISPOSICIÓ FINAL



28   Reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya

Guia de bones pràctiques

Com es mostra a la figura anterior, en funció d’aquesta 
preparació per a la reutilització, el material resultant pot 
seguir diferents vies d’expedició:

> Reutilització: és la roba en bon estat que es ven ja 
sigui a les botigues de segona mà (mercat nacional) o 
bé exportant-la a altres territoris (mercat internacional).

> Valorització material: segueixen aquesta via els re-
sidus que no es poden reutilitzar però sí valoritzar. 
D’aquests materials reciclables se’n fan draps, borra 
o bé fil nou. En aquest últim cas, el fil nou s’obté del 
reciclatge de les fibres (cotó, llana i fibres sintètiques, 
etc.) i posteriorment es transforma en tèxtil novament 
o en altres productes. 

> El material tèxtil que no es pot ni reutilitzar ni valoritzar 
materialment és el residu propi de l’activitat i es gesti-
ona principalment per via de la valorització energè-
tica o la disposició final, així com també els impro-
pis que entren barrejats amb el material que s’han de 
gestionar segons la via de gestió més adequada.
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Als apartats següents es descriu quins són els proces-
sos d’una instal·lació de gestió dels residus tèxtils i de 
calçat d’origen domèstic mitjançant la preparació per a 
la reutilització. Els passos i els procediments que s’han 
de seguir dependran de cadascuna de les instal·lacions, 
però els més rellevants i comuns en el sector són:

> Recollida del tèxtil i el calçat

> Recepció dels residus, pesatge i control
 documental

> Emmagatzematge previ

> Classificació dels residus tèxtils i de calçat 

> Guillotinatge

> Compactació (premsada) i enfardellament

> Emmagatzematge per categories i expedició

> Venda

4.1.1. Processos de preparació per a la reutilització dels  
 residus tèxtils i de calçat

No es descriu el procés de reciclatge del tèxtil a 
les fàbriques, ja que és una activitat fora de l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta guia. Avui dia gairebé no es 
desenvolupa al nostre territori, i principalment es 
realitza a països com Pakistan i l’Índia. Tot i així, 
es fa una petita descripció a títol il·lustratiu del que 
es fa en els països on es porta a terme (vegeu 
l’apartat 4.1.2).

CAL DESTACAR

Figura 8. Esquema dels processos de preparació per a la reutilització.

EXPEDICIÓ PER 
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AUTORITZAT

RECEPCIÓ DE RESIDUS, PESATGE 
I CONTROL DOCUMENTAL

ZONA D’EMMAGATZEMATGE PREVI

COMPACTACIÓ

EMAGATZEMATGE
PER CATEGORIES

EMAGATZEMATGE

IMPROPIS

GUILLOTINATGE CLASSIFICACIÓ

PRODUCTOR DE RESIDUS 
TÈXTILS DOMÈSTICS

RECOLLIDA
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La roba, o l’«original» segons el lèxic del sector, és dipo-
sitada pels ciutadans tant als contenidors específics de 
recollida instal·lats a la via pública com a les deixalleries 
i en algunes botigues. També hi ha altres sistemes de 
recollida solidària o donacions, com ara: instal·lacions 
privades de concurrència pública, recollida porta a por-
ta i altres punts de recollida en parròquies, entitats so-
cials, etc.

En el cas concret dels contenidors, habitualment són 
metàl·lics, tenen una capacitat interna d’entre 1,5 i 2,5 
m3 i disposen de sistema de tancament de seguretat 
per evitar el vandalisme. A la part frontal se sol perso-
nalitzar amb les dades del municipi i de l’empresa de re-
collida i amb explicacions sobre la gestió correcta, etc. 

Els contenidors de recollida han de ser dissenyats per 
prevenir els tres factors de contaminació de la roba i el 
calçat:

•	La	humitat
•	La	brutícia
•	La	barreja	amb	altres	residus	

A més, han de ser de fàcil accés per l’usuari i evitar els 
robatoris o actes de vandalisme que podrien perjudicar 
el residu i la mateixa persona que els duu a terme.

És recomanable que la roba i el calçat que es dipositin 
siguin lliurats en bosses de plàstic tancades per pre-
servar-ne el bon estat i que no es barregin amb altres 
partides contaminades.

En el moment de la recollida i el buidatge del contenidor 
es fa una inspecció visual de la roba i el calçat on es 

4.1.1.1. Recollida dels residus tèxtils i de calçat comprova, en primera instància, que no hi hagi residus 
«impropis», perillosos o bosses de roba humida/conta-
minada. En cas que sigui així, s’aparten de la resta dels 
residus per evitar-ne la contaminació. 

Per a les recollides puntuals i específiques realitzades 
en activitats econòmiques, es recull en massa al centre 
de producció, on el residu prèviament s’ha dipositat en 
saques, gàbies, etc., per facilitar-ne el transport. 

Els principals tipus de vehicles que es fan servir per re-
collir i transportar els residus produïts fins a una planta 
de gestió de residus de roba i calçat són:

•	Camió	amb	plataforma	elevadora
•	Furgoneta

Tal com estableix l’article 29 de la Llei 22/2011, de 28 
de juliol, de residus i sòls contaminats, les empreses 
que transporten residus amb caràcter professional, in-
dependentment de la quantitat o la naturalesa del resi-
du, cal que presentin una comunicació davant l’Admi-
nistració competent abans d’iniciar la seva activitat.

A l’apartat 5.1.1 trobareu més informació relativa al 
transport de residus, tant de tèxtils com dels produïts 
per la mateixa activitat de gestió.
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4.1.1.2. Recepció dels residus, pesatge i control documental

La primera operació que es realitza a l’entrada dels re-
sidus de roba i calçat en un gestor autoritzat és el seu 
enregistrament, on cal indicar com a mínim: 

•	Pes	del	residu

•	Data	d’entrada

Els codis de residus que es tracten en una instal·lació de reciclatge o preparació per a la reutilització de roba i 
calçat i la documentació administrativa que cal gestionar a l’entrada d’aquests residus depenen del seu origen i 
s’indiquen a la taula següent:

DESCRIPCIÓ 
DEL RESIDU

CLASSIFICACIÓ 
DEL RESIDU

CODI CER ORIGEN DEL RESIDU DOCUMENTACIÓ

Roba No perillós 200110

MUNICIPAL o INDUSTRIAL 
assimilable (residus assimilables 
procedents dels comerços, les 

indústries i les institucions)

< 1.000 kg:
JRR/FI*

> 1.000 kg:
FS/FI*

DOMÈSTIC CAP (**)

Teixits No perillós 200111

MUNICIPAL o INDUSTRIAL 
assimilable (residus assimilables 
procedents dels comerços, les 

indústries i les institucions)

< 1.000 kg:
JRR/FI*

> 1.000 kg:
FS/FI*

DOMÈSTIC CAP (**)

Taula 1. Residus recollits a les plantes de preparació per la reutilització. Font: Sistema Documental de Residus (SDR), https://sdr.arc.cat.

(*) Vegeu-ne definicions a l’apartat 5.1.2. 
(**) Es recomana utilitzar un albarà de transport per assegurar documentalment la traçabilitat d’aquest residu.

•	Codi	CER	

•	Descripció

•	Origen	(ruta	de	recollida	/	codi	del	contenidor	o	nom		
   del productor i codi de productor o DNI) 

•	Transportista	(nom	i	codi	de	transportista	o	matrícula)
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4.1.1.3. Emmagatzematge previ

La zona d’emmagatzematge s’ubica sota cobert per 
protegir els residus tèxtils i de calçat de l’aigua de pluja 
i de la humitat.

Habitualment es disposa de sistemes de control de pla-
gues a les instal·lacions d’emmagatzematge per preve-
nir la degradació del teixits.

En aquesta zona s’emmagatzemen els materials que 
arriben de les rutes de recollida o d’altres orígens, i es 
disposen dins de gàbies o diferents elements de con-
tenció per poder transportar-los a la zona de classifi-
cació.

Es fa una identificació dels elements de contenció se-
gons la ruta i la data de recollida, per permetre la tra-
çabilitat entre el procés de recollida i els resultats obtin-
guts en el procés de classificació.

És important no emmagatzemar gaire temps els residus 
abans de classificar-los, per evitar la potencial contami-
nació de la roba i el calçat per part d’elements que no 
s’hagin detectat en la inspecció visual.

En el cas de roba i calçat impregnats amb alguna 
substància perillosa, han de ser classificats amb el 
codi CER 150202.

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE

En el moment del pesatge es fa una segona inspecció 
visual de les bosses, on es comprova, en primera ins-
tància, que no hi hagi residus «impropis» o perillosos, 
bosses humides o altres residus barrejats amb la roba 
i el calçat.

La recepció es pot fer manualment o mitjançant siste-
mes d’abocament de gàbies a cintes transportadores 
que permeten el trasllat i la inspecció visual dels residus 
entrants cap a la classificació.
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4.1.1.4. Classificació dels residus tèxtils i de calçat

La classificació pròpiament del tèxtil i el calçat es fa de 
manera manual. En primer lloc, es procedeix al trenca-
ment de les bosses i la segregació dels complements 
i les sabates, com també d’aquells materials impropis 
que arriben dins les bosses de plàstic o saques, com, 
per exemple: plàstics, llibres, joguines, residus d’apa-
rells elèctrics i electrònics, brossa, etc.

Aquests impropis, juntament amb els que es puguin ge-
nerar en les altres fases del procés, han de ser segre-
gats per tipologies i portats a gestors autoritzats (i en la 
mesura que sigui possible, valoritzar-los materialment o 
energèticament). 

La documentació necessària per gestionar aquests re-
sidus es descriu al punt 5.1.2.

La classificació es basa en una primera inspecció i, 
posteriorment, en una segona inspecció visual de cada 
unitat per part d’un classificador amb formació adequa-
da en les categories d’ús posterior, ja sigui per qualitats, 
per gènere (home, dona, nen), tipologia (roba de la llar), 
per temporada (hivern i estiu), tipus de fibra, color, mar-
ca, segons la moda (roba vintage, etc.), entre d’altres. 
Aquesta inspecció és realitzada a les taules d’inspecció 
amb una il·luminació adequada.
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La manera com es fan les inspeccions visuals del tèx-
til permet obtenir més rapidesa en la classificació dels 
materials. És per això que disposar d’un procediment 
d’inspecció estandarditzat permet assolir ràtios de clas-
sificació més elevades i marges d’error més baixos.

El classificador ubica cada peça en la gàbia o conteni-
dor de cada categoria definida de producte final.

Durant la classificació per qualitats es tenen en compte 
els paràmetres següents: 

> El valor d’ús del teixit.
> La qualitat estètica del teixit (roba de marca, de moda 

—vintage—, etc.).
> Que el teixit confeccionat estigui sencer (no hi hagi estri-

pats o forats).
> Que el teixit no presenti taques, humitats, brutícia.
> El gruix del teixit per a l’estació o el clima d’ús.
> El material de confecció. 

En les peces de roba confeccionada, primer s’inspecci-
onen les zones més sensibles de desgast (colls, punys, 
entrecuix, genolleres) i tot seguit es fa la inspecció de la 
resta de la peça.

Es defineix com a impropi tot aquell material que 
sigui diferent del tèxtil o el calçat i que estigui pre-
sent entre els residus recollits, incloses les bosses 
de contenció (en cas que no siguin tèxtils). Aquests 
residus han de ser gestionats com a residus pro-
duïts pel gestor.

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE
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Les principals categories de classificació en les plantes 
de preparació per a la reutilització són:

Atès que l’assignació a una categoria concreta és molt complexa i es basa en l’experiència del classificador, a 
continuació s’aporten fotografies il·lustratives de les categories principals:

Categories per a la reutilització

Categories per a la valorització material

Roba de primera qualitat. La peça ha d’estar 
en perfecte estat i té un «valor de moda». Es 
distribueix per botigues de segona mà dins del 
territori nacional. Junt amb aquesta categoria 
també s’envia el calçat de millor qualitat apte 
per ser venut a les botigues.

CREAM (CREMA)

Dins de cada categoria de reutilització hi ha 
subcategories sense un nom específic, en les 
quals simplement s’indica 1a, 2a, 3a, etc., que 
afinen més la classificació i s’adapten al mercat 
de destinació. 

Aquests diferències de categories vénen do-
nades per la presència o absència de taques, 
forats, desgast, etc.

Tot el tèxtil, inclòs el de la llar i el calçat, es clas-
sifica tenint en compte aquestes categories. 

Teixit que no té valor com a roba d’ús però que 
es recicla i es comercialitza com a drap o borra 
o bé passa a ser reciclat per fer nous produc-
tes de fibres reciclades. En alguns casos tam-
bé es classifica per tipus de fibra i color (per 
exemple, reciclables de cotó).

RECICLABLES

Teixit i calçat de qualitat inferior amb destinació a 
la venda a països en vies de desenvolupament.

EXPORTACIÓ

Cinturons, bosses, etc.

COMPLEMENTS
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Els materials ja classificats s’emmagatzemen separa-
dament. Depenent de la destinació es poden passar 
al procés de compactació/premsada o emmagatze-
mar-los directament en diferents elements de conten-
ció: contenidors, caixes, gàbies, saques (pes aproxi-
mat, 80 kg), big bag (350 kg), etc.

Com s’ha comentat en apartats anteriors, hi ha material 
de preconsum provinent de la indústria tèxtil que per di-
versos motius (tares, evitar mercats no controlats, etc.) 
passa directament a ser guillotinat i valoritzat material-
ment. També hi ha casos en què es demana una des-
trucció confidencial d’aquest material, que entra en el 
procés sense ser classificat, atès que ja està clarament 
identificat, i un cop guillotinat continua els passos de 
compactació, emmagatzematge i venda per al reciclat-
ge. També hi ha material per ser exportat que, a causa 
de les demandes del mercat, ha de ser guillotinat abans 
de poder exportar-lo.
Tot i així, no és un procés gaire comú i no es troba en 
totes les activitats de preparació per a la reutilització.

Cal aportar als sistemes de recollida selectiva tot el 
tèxtil i el calçat que ja no utilitzem, inclosa la roba 
amb forats, trencada, molt gastada, etc., ja que 
les vies de gestió existents permeten que el residu 
es reutilitzi o es valoritzi de manera gairebé total i, 
per tant, sigui mínim el residu no aprofitable. Fins 
i tot el calçat desaparellat té sortida en el món de 
la reutilització!

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE

4.1.1.5. Guillotinatge
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La roba classificada pot ser compactada a les prem-
ses per generar bales que facilitaran l’expedició i mi-
nimitzaran els costos de logística i els impactes ambi-
entals associats.

El grau de compactació pot dependre de les catego-
ries, la qualitat i la destinació del teixit, ja que el tèxtil 
pot resultar deformat si es compacta molt, i per tant 
en les categories amb més valor afegit es tendirà a 
compactar-la menys. 

Si l’expedició és d’àmbit local, habitualment no es 
compacten els materials.

L’amplada i l’alçària de la bala estan condicionades 
per les dimensions del mecanisme de premsada, i ha-
bitualment la longitud varia en funció de les caracterís-
tiques desitjades. El pes de les bales petites acostuma 
a ser de mitjana de 45-50 kg, i el de les bales grans, 
de 300-500 kg.

4.1.1.6. Compactació (premsada) – enfardellament
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Els materials ja classificats i enfardellats (si s’escau) 
s’emmagatzemen per tipologies.

L’expedició dels materials dins del territori espanyol o 
bé per mitjà d’exportacions a Europa habitualment es 
fa per transport terrestre, amb vehicles de la capacitat 

adequada en cada cas per minimitzar el cost i l’impac-
te ambiental. 

En el cas de les exportacions cap a altres continents, 
l’expedició es fa en contenidors per al transport en 
vaixells.

4.1.1.7. Emmagatzematge per categories i expedició

Algunes exportacions de material tèxtil poden 
haver d’anar acompanyades de certificats d’higi-
enització (realitzats habitualment a partir de trac-
taments tèrmics), sempre que els països de desti-
nació així ho requereixin.

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE
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En la majoria dels casos, la categoria de material Cream 
es ven en botigues de segona mà en els països indus-
trialitzats, preferentment de manera local.

En el moment de la recepció, el personal de la boti-
ga verifica el material i escull quines són les peces que 
s’exposaran a la botiga o que s’emmagatzemaran per 
a una venda posterior.

La roba i el calçat habitualment es posen a la venda 
segons les categories estipulades per l’activitat (adult 
home, adult dona, nen, roba de la llar, esport, etc.). Dins 
d’aquestes categories es poden organitzar segons la 
naturalesa de la roba (estampat o llis, material, etc.), 
temporada (hivern, estiu), color, tipus de fibres (cotó, 
llana, etc.), segons la moda (tipus vintage, marca, etc.).

4.1.1.8. Venda

El funcionament de la botiga seria el mateix que qual-
sevol altre establiment: la roba posada a la venda s’eti-
queta i se’n marca el preu i la talla. També es pot inclou-
re altra informació com ara la marca de la peça i la data 
de posada en venda.

Així mateix, es porta una comptabilitat de les peces 
posades a la venda, la roba que es retorna, la que es 
guarda i la que es ven. 

La roba que fa un cert temps que és a la venda i no es 
ven o la roba retornada, perquè es considera que ja no 
té possibilitat de venda, passaria a una qualitat d’expor-
tació i es vendria en altres mercats.
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Tal com s’ha comentat en punts anteriors, hi ha part del 
residu recollit que no pot ser reutilitzat i s’envia a altres 
països on el reciclen, majoritàriament a l’Índia i el Pa-
kistan, ja que actualment no hi ha empreses locals que 
cobreixin aquest sector. 

En primer lloc, la roba es classifica per tipus i colors i es 
realitzen treballs previs, com ara treure cremalleres i bo-
tons que es poden tornar a vendre per separat. També 
desconstrueixen les peces en folres i butxaques i treuen 
les etiquetes. Un cop no hi ha més elements aprofita-
bles directament, es tallen en trossos petits.

Aquests retalls s’introdueixen en màquines que separen 
les fibres. Un cop separades, passen a la màquina de 
cardar i es converteixen en fils, que s’enrotllen en cons 
per fer-ne el teixit posterior. La major part d’aquests 
materials tornen al mercat local en forma de mantes.

En poques ocasions es tornen a tenyir els teixits, ja que 
això només es fa amb la roba de qualitat de la qual es 
vol enfortir el color.

4.1.2. Descripció del procés de valorització material dels  
 residus tèxtils i de calçat d’origen domèstic
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La normativa existent en matèria de residus considera 
com a objectiu prioritari la prevenció, seguida de la pre-
paració per a la reutilització. Dins dels avantatges de la 
reutilització i de la preparació per a la reutilització trobem:

•	 Aspectes	econòmics,	ja	que	comporta	un	estalvi	en	el	
cost de la gestió dels residus i en l’estalvi en l’adquisi-
ció de teixits com a matèria primera per a la confecció 
de la roba. 

•	 Aspectes	socials,	com	es	veurà	al	capítol	8,	ja	que	so-
vint va lligat a organismes de caràcter social i implica la 
creació de llocs de treball.

•	 Aspectes	ambientals,	per	l’estalvi	en	recursos	naturals,	
aigua i energia. 

El sector de la producció del tèxtil és una de les cadenes 
industrials més llargues i complexes, ja que inclou nom-
brosos subsectors que comprenen tot el cicle de pro-
ducció, des de la matèria primera fins al producte final. 

Una bona manera d’avaluar quin és l’impacte ambiental 
del producte de la indústria tèxtil és l’anàlisi de cicle de 
vida, que estudia no tan sols el procés de fabricació, 
sinó també totes les etapes de l’existència del produc-
te, inclosos la producció de la matèria primera, la distri-
bució, l’ús i el final de la seva vida útil.

El cicle de vida del tèxtil té associats diversos impactes 
ambientals que es poden concretar en:

> Ús de l’energia, en totes les seves etapes.

> Esgotament de recursos naturals, per la producció de 
fibres sintètiques provinents de recursos no renovables.

> Ús de productes químics, com fertilitzants o pesticides.

> Aigües residuals, amb restes de substàncies químiques 

Per a la fabricació d’una samarreta de cotó verge són 
necessaris 7.000 litres d’aigua i 0,5 kg de productes 
químics. Durant la producció i la distribució, s’eme-
ten 7 kg de CO2 (font: HUMANA Kleidersammlung 
GmbH, 2011). 

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE

4.1.3. Impacte de la fabricació de nousproductes tèxtils  
 enfront de la preparació per a la reutilització

com ara colorants o fosfats.

> Generació de residus durant la fabricació i al final de la 
vida útil.

En el cas de la preparació per a la reutilització el procés 
es redueix a l’ús, on caldria afegir els processos per a la 
preparació, és a dir, la recollida i classificació, la valorit-
zació material i la valorització energètica o eliminació en 
últim cas. La resta de fases s’eliminen del procés.

Segons diversos estudis, s’evidencia que la reutilitza-
ció de la roba comporta una reducció molt significativa 
de l’impacte ambiental respecte a la seva producció a 
partir de matèria verge, com, per exemple, una reduc-
ció del 30 % en la generació de residus o del 15 % 
en consum de combustibles fòssils (font: Laura Farrant, 
Environmental benefits from reusing clothes. Technical 
University of Denmark, 2008).

Els processos de producció dependran de la naturale-
sa de la fibra i, per tant, l’impacte també canviarà. Així, 
per exemple, en fibres sintètiques com el polièster 
també cal tenir en compte l’ús de combustibles fòssils 
en la matèria primera, mentre que per al cotó no.
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El reciclatge de tèxtil correspon al codi de tracta-
ment V13, «Valorització de tèxtil» segons el CER, i 
R3, «Reciclatge o recuperació de substàncies or-
gàniques que no s’utilitzen com a dissolvents (in-
closos el compostatge i altres processos de trans-
formació biològica)», segons la Directiva 2008/98/
CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de 
novembre, sobre els residus i per la qual es dero-
guen determinades directives. 

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE

La valorització material del residu tèxtil que hi ha al ter-
ritori ha anat minvant els últims anys. La seva principal 
font de generació i consum, la indústria i les empreses 
del sector tèxtil, ha disminuït dràsticament la seva acti-
vitat i, per tant, els recicladors associats al seu procés 
també ho han fet.

> 4.2. Residus del sector industrial: descripció  
 del procés de valorització material dels  
 residus tèxtils i de calçat
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La classificació del residu tèxtil d’origen industrial (prò-
piament considerat com a residu tèxtil no perillós) se-
gons el CER és:

CODI 
CER

CLASSIFICACIÓ 
DEL RESIDU

ORIGEN DEL RESIDU

04 RESIDUS PROCEDENTS DE LES INDÚSTRIES DEL CUIR, LA PELL I TÈXTIL

0401 Residus procedents de les indústries del cuir i la pell

040109 No perillós Residus de confecció i acabat

040199 No perillós Residus no especificats en cap altra categoria

0402 Residus de la indústria tèxtil

040209 No perillós Residus de materials compostos (tèxtils impregnats, elastòmers, plastòmers)

040221 No perillós Residus de fibres tèxtils no processades

040222 No perillós Residus de fibres tèxtils processades

040299 No perillós Residus no especificats en cap altra categoria
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També hi ha altres categories on es troba residu tèxtil, 
com ara:

CODI 
CER

CLASSIFICACIÓ 
DEL RESIDU

ORIGEN DEL RESIDU

15
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS 
DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA 
CATEGORIA

1501 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal)

150109 No perillós Envasos tèxtils

19

RESIDUS DE LES INSTAL·LACIONS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS, 
DE LES PLANTES EXTERNES DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I 
DE LA PREPARACIÓ D’AIGUA PER A CONSUM HUMÀ I D’AIGUA PER A 
ÚS INDUSTRIAL

1912
Residus del tractament mecànic de residus (per exemple, classificació, tritu-
ració, compactació, pel·letització) no especificats en cap altra categoria

191208 No perillós Tèxtils

També es classifiquen els residus tèxtils d’altres sec-
tors que no tenen un codi CER propi i que són clas-
sificats habitualment com d’origen domèstic (CER 
200110 i 200111, residus assimilables procedents 
de les indústries i les institucions), com, per exemple, 
roba i uniformes de treball, etc. 

El residu varia en funció del procés del qual prové i exis-
teixen gestors de residus especialitzats en un producte 
o en un altre. En el cas que ens ocupa, es descriurà 
el procés de valorització de bobines de fil, provinents 
de fàbriques de bobinatge, i de restes de teixit tèxtil, 
provinent de telers, acabats, tints i confecció, ja que 
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actualment són els exemples de valoritzadors materi-
als que hi ha al nostre territori. 

També hi ha altres gestors de residus que no trans-
formen pròpiament el residu en un nou producte, sinó 
que el renten per poder reutilitzar-lo amb la mateixa 
finalitat amb la qual va ser creat. Habitualment són em-
preses que posen a disposició del client material ab-
sorbent (també altres de minoritaris com ara guants, 
material de protecció, davantals, etc.). Per raó de la 
seva peculiaritat no es descriurà el procés d’aquest 
residu dins d’aquest apartat, però sí que es considera 
al llarg de la guia.

Cal tenir en compte que els processos industrials de 
valorització material a Catalunya que es descriuran es-
tan adaptats als seus proveïdors i clients i no pretenen 
ser un exemple d’estandardització, sinó una pinzellada 
de les possibilitats que ofereix el sector.
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Als apartats següents es descriu quins són els proces-
sos generals d’una instal·lació de valorització material 
de residus tèxtils i de calçat. Els passos i els procedi-
ments que cal seguir dependran de cadascuna de les 
instal·lacions, però els més rellevants i comuns en el 
sector són:

> Recepció dels residus, pesatge i control documental

> Classificació dels residus

> Emmagatzematge

> Procés o processos específics

> Emmagatzematge de material i residus per categories 
   i expedició

En els processos específics es prendran com a exem-
ple els casos de la valorització de bobines de fil i restes 
de teixit tèxtil.

4.2.1. Processos de valorització material dels residus  
 tèxtils i de calçat

Figura 9. Esquema dels processos de valorització de bobines de fil i 
restes de teixit tèxtil.

PRODUCTOR DE 
RESIDUS TÈXTILS 

INDUSTRIALS

RECOLLIDA 

RECEPCIÓ DE RESIDUS, 
PESATGE I CONTROL 

DOCUMENTAL

EMMAGATZEMATGE I 
EXPEDICIÓ

CLASSIFICACIÓ

EMMAGATZEMATGE

PROCÉS/PROCESSOS ESPECÍFICS:
Bobinatge de fil

Bobinatge, tall i compactació
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Independentment de l’origen i el tipus del residu, el 
primer pas consisteix en la recepció del material, on 
se’n fa el pesatge i el control documental. Cal que 
s’empleni el registre d’entrada amb les dades mínimes 
que demana la normativa vigent, tal com s’especifica 
a l’apartat 6.4.

Com passa amb tots els residus industrials, la seva 
classificació —i, per tant, el codi CER associat— està 
relacionada amb el procés d’origen del residu.

4.2.1.1. Recepció dels residus, pesatge i control documental

DESCRIPCIÓ DEL RESIDU CLASSIFICACIÓ DEL RESIDU CODI CER DOCUMENTACIÓ

Residus de confecció i 
acabats

No perillós 040109
< 1.000 kg: JRR/FI*
> 1.000 kg: FS/FI*

Residus de materials com-
postos (tèxtils impregnats, 
elastòmers, plastòmers)

No perillós 040209
< 1.000 kg: JRR/FI*

> 1.000 kg: FA + FS/FI*

Residus de fibres tèxtils no 
processades

No perillós 040221
< 1.000 kg: JRR/FI*
> 1.000 kg: FS/FI*

Residus de fibres tèxtils 
processades

No perillós 040222
< 1.000 kg: JRR/FI*
> 1.000 kg: FS/FI*

Envasos tèxtils No perillós 150109
< 1.000 kg: JRR/FI*
> 1.000 kg: FS/FI*

Tèxtils No perillós 191208
< 1.000 kg: JRR/FI*
> 1.000 kg: FS/FI*

Taula 2. Documentació administrativa en funció del tipus de residu. Font: Sistema Documental de Residus (SDR), https://sdr.arc.cat.

(*) Vegeu-ne les definicions a l’apartat 5.1.2.

A continuació s’indica la documentació administrativa 
que cal gestionar per a cadascun dels residus tèxtils i 
de calçat d’origen industrial existents:
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Posteriorment es classifica el residu principalment per 
la seva composició (tipus de fibra) i el color (blanc, co-
lor, etc.). De fet, hi ha gestors que s’especialitzen en 
un tipus concret, per exemple, només color blanc.

També es classifiquen en funció del procés específic 
que hagin de seguir, que variarà en funció del material 
de què es tracti.

El residu, un cop classificat, s’identifica i s’emmagat-
zema perquè continuï cap al procés següent amb la 
màxima traçabilitat possible.

L’emmagatzematge pot ser en l’embalatge original del 
residu o pot ser traspassat a altres embalatges, sem-
pre garantint que el material no queda malmès i que 
serà apte per reciclar-lo.

4.2.1.2. Classificació dels residus

4.2.1.3. Emmagatzematge
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En el cas de residu de bobines de fil, els fils de quali-
tat similar i dels quals no es disposa de grans quan-
titats s’aprofiten per crear noves bobines de barreges 
d’aquests fils.

Els cons de fils es disposen sobre una superfície plana 
i els fils es porten fins a la màquina bobinadora conver-
gent en un mateix punt perquè l’entrada a la màquina 
sigui amb els fils tan units com sigui possible.

Els passos següents depenen fonamentalment del ti-
pus de residus tèxtils de què es tracti i l’ús del nou 
producte final.

4.2.1.4. Processos específics

Aquestes noves bobines seran utilitzades principal-
ment per:

> Empreses de confecció: fil per cosir diferents productes.

> Empreses del sector de la pesca: per fer cordes  
hidròfugues.

Els cons per a les bobines són reutilitzats dels matei-
xos cons de cartró amb què arriba el residu. 

El diàmetre de les bobines és estàndard, amb l’objec-
tiu d’aprofitar al màxim l’espai de les caixes d’expedi-
ció i, per tant, del vehicle, tot i que es pot modificar a 
petició del client.
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En el cas de restes de teixit tèxtil, les vies poden ser 
diferents segons el tipus de fibra, i els processos que 
es troben són:

> Bobinatge: procés a través del qual es canvia la 
presentació del residu a format bobina per a una mi-
llor manipulació i per adequar-los al seu ús final. Els 
materials que passen per aquest procés són:

- Poliamida – Lycra: utilitzat en l’agricultura per lligar 
les plantes entre si (tomaqueres, vinyes, etc.).

- Cotó: utilitzat per fer manualitats (drapet).

> Tall: el teixit de cotó, classificat per colors o blanc, 
passa per la màquina de tall, la qual disposa d’una 
ganiveta, per donar-li forma de drap. Aquests draps 
se serveixen en paquets de 5, 10 o 25 kg. 

> Compactació: a través d’una premsa el residu, tant 
de cotó com de polièster, es compacta per fer bales 
que facilitaran l’expedició cap a fàbriques que el tri-
turaran per vendre’l a filatures.

 L’amplada i l’alçària de la bala estan condicionades 
per les dimensions del túnel de premsatge. 

 
 El material emprat per enfardar les bales sol ser drap 

o cartró.
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Quan el material ja s’ha seleccionat es prepara en pa-
quets, fardells, caixes de cartró, palets, etc., en funció 
de la destinació i intentant reutilitzar el mateix material 
d’embalatge amb el qual arriba el residu, per ser expedit.

4.2.1.5. Emmagatzematge per categories i expedició
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5. GESTIÓ AMBIENTAL ASSOCIADA 
A LES ACTIVITATS DE GESTIÓ DE 
RESIDUS TÈXTILS I DE CALÇAT: 
procés de preparació per a la 
reutilització i la valorització

Guia de 
bones pràctiques

A continuació es descriu la gestió ambiental per a ca-
dascun dels vectors ambientals en les activitats que ens 
ocupen. Cal tenir en compte que el procés de preparació 
per a la reutilització i el procés de valorització són activi-
tats completament diferents i, per tant, els impactes i la 
gestió de cadascuna també són diferents.

Guia de 
bones pràctiques

En el procés de gestió de residus tèxtils i de calçat es ge-
neren residus, la major part dels quals són no perillosos.

A més a més, en els processos auxiliars (per exemple, el 
manteniment de les instal·lacions, maquinària i transport) 
es generen alguns residus perillosos. També pot passar 
algunes vegades que hi ha petites quantitats de residus 
perillosos barrejats amb els residus per valoritzar.

> 5.1. Generació i emmagatzematge dels residus

El procés d’emmagatzematge d’aquests residus consis-
teix a mantenir-los de manera temporal dins de les instal-
lacions, en les condicions adequades d’higiene i segure-
tat, abans de ser entregats a un gestor autoritzat.

PRINCIPALS RESIDUS PRODUÏTS

NO PERILLOSOS PERILLOSOS

Paper i cartró

Mescles de residus 
municipals

Fusta

Envasos de fusta

Tòners

Plàstics

Ferralla

Bateries, piles

Aerosols

Absorbents (draps, 
etc.)

Envasos que han 
contingut substàncies 
perilloses

Residus d’aparells 
elèctrics i electrònics

Fluorescents

Olis

Taula 3. Principals residus produïts a les plantes de gestió de residus 
tèxtils i de calçat.
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Les condicions d’emmagatzematge d’aquests residus han de ser:

RESIDUS PERILLOSOS

TEMPS MÀXIM D’EMMAGATZEMATGE

6 mesos 

> El termini comença a comptar des del moment 
que s’inicia el dipòsit de residus al lloc d’emma-
gatzematge

> Es pot sol·licitar a l’ajuntament una ampliació 
del període d’emmagatzematge dels residus 
perillosos, sempre que es garanteixi la protec-
ció de la salut humana i el medi ambient

DISSENY DE LA ZONA D’EMMAGATZEMATGE
> Sota cobert

> Paviment impermeable

ALTRES CONDICIONS

> Etiquetats segons la normativa

> Cubeta de contenció per a residus líquids

> No es poden barrejar ni diluir els residus

RESIDUS NO PERILLOSOS

TEMPS MÀXIM D’EMMAGATZEMATGE < 2 anys, quan la destinació sigui la valorització
< 1 any, quan la destinació final sigui l’eliminació

DISSENY DE LA ZONA D’EMMAGATZEMATGE Segons el projecte autoritzat

ALTRES CONDICIONS Es recomana identificar-los

Taula 4. Condicions d’emmagatzematge de residus perillosos.

Taula 5. Condicions d’emmagatzematge de residus no perillosos.
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5.1.1. Retirada i gestió dels residus

El transport dels residus produïts des de la planta fins 
al gestor de residus s’ha de fer mitjançant transportista 
autoritzat.

Perquè un transportista sigui autoritzat, cal que estigui 
inscrit al registre de transportistes de residus de la co-
munitat autònoma (d’ara en endavant, CA) on tingui la 
seu social. A Catalunya, aquesta inscripció es fa mitjan-
çant un tràmit de comunicació prèvia.

A la pàgina web de l’ARC (http://www.arc.cat), es po-
den consultar els transportistes autoritzats a Catalunya 
per a cada tipus de residu.

Han d’estar inscrits al registre de transportistes (de 
qualsevol CA).

Cal que portin els residus al gestor indicat pel pro-
ductor.

En cas que els residus no siguin acceptats a des-
tinació, s’han de tornar a l’origen.

Cada vehicle autoritzat ha de portar la nota infor-
mativa de la inscripció al registre de transportistes. 

Cal que el transportista porti la documentació ad-
ministrativa de gestió pertinent (FS, FSI, JRR, etc.).

S’ha de complir qualsevol altra obligació general 
per al transport de mercaderies (ADR, targeta de 
transport, etc.).

ASPECTES QUE HAN DE TENIR EN COMPTE 
ELS TRANSPORTISTES DE RESIDUS

El transport de residus entre comunitats autònomes 
està regulat a l’article 25 de la Llei 22/2011, de 28 
de juliol, de residus i sòls contaminats i al capítol 
7 del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procedi-
ments de gestió de residus.

L’entrada i sortida de residus del territori nacional, 
així com el trànsit per aquest territori, es regeix pel 
Reglament (CE) 1013/2006 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 14 de juny, relatiu als trasllats de 
residus i pel Reglament (CE) 1418/2007 de la Co-
missió, de 29 de novembre, relatiu a l’exportació, 
amb finalitat de valorització, de determinats residus 
enumerats als annexos III o IIIA del Reglament (CE) 
1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 
14 de juny, a determinats països on no és aplicable 
la Decisió de l’OCDE sobre el control dels movi-
ments transfronterers de residus.

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE
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5.1.2. DocumentacióEn la gestió del residu propi, així com dels impropis 
que entren barrejats, tal com marca la normativa, s’ha 
de prioritzar la valorització material. Quan la valoritza-
ció material ja no és possible, una de les possibles vies 
de gestió per evitar la disposició final és la valorització 
energètica del residu, que es pot realitzar, entre d’al-
tres, mitjançant la preparació de combustible derivat 
de residus (CDR). 

El CDR preparat (CER 191210) està format majoritàri-
ament per la barreja de residus no perillosos, com ara 
tèxtils, paper i cartró, plàstic, restes vegetals, etc., i ha 
d’estar caracteritzat i classificat segons la norma EN 
15359.

La documentació necessària per a la gestió dels resi-
dus que poden ser produïts depèn de la tipologia i la 
quantitat del residu generat, així com de la destinació 
de gestió, i és:

Justificant de recepció de residus (JRR): es de-
fineix com l’albarà que lliura el gestor de residus a la 
recepció de quantitats inferiors a les especificades a 
l’annex 1 del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre pro-
cediments de gestió de residus, que no estiguin do-
cumentades amb FS o FI. La formalització d’aquest 
justificant és responsabilitat del gestor del residu.

Full de seguiment (FS): es defineix com el docu-
ment que ha d’acompanyar cada transport individual 
de residus al llarg del seu recorregut. La formalitza-
ció d’aquest full és responsabilitat del productor o el 
posseïdor del residu.

Full de seguiment itinerant (FI): es defineix com 
el document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de manera itinerant 
fins a un màxim de vint productors o posseïdors de 
residus. La formalització d’aquest full és responsabi-
litat del productor o el posseïdor del residu.

Fitxa d’acceptació (FA): es defineix com l’acord 
normalitzat que han de subscriure el productor o 
posseïdor del residu i l’empresa gestora escollida. La 
formalització d’aquesta fitxa és responsabilitat com-
partida entre el productor o el posseïdor i gestor.

DEFINICIONS
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TIPOLOGIA RESIDU CODI CER
CODI DE

VALORITZACIÓ
DOCUMENTACIÓ

PERILLOSOS

Piles 200134 V44
< 500 kg: JRR/FI
> 500 kg: FS/FI

Fluorescents 200121 V41
< 500 kg: JRR/FI
> 500 kg: FS/FI

Oli hidràulic 130110 V22
< 400 L: JRR/FI
> 400 L: FS/FI

Aerosols 150111 T32 FA+FS/FI

Absorbents (draps, terres, etc.) 150202 V13
< 500 kg: JRR/FI

> 500 kg: FA+FS/FI

Equips rebutjats que contenen 
components perillosos

160213 V41
< 1.000 kg: JRR/FI

> 1.000 kg: FA+FS/FI

Envasos que han contingut 
substàncies perilloses

150110 V51 FA + FS/FI

 NO
PERILLOSOS

Mescles de residus municipals 200301 T12
< 1.000 kg: JRR/FI
> 1.000 kg: FS/FI

Paper i cartró 191201 V11 Albarans privats

Mescles de materials proce-
dents del tractament mecànic 
de residus

191212 T12
< 1.000 kg: JRR/FI
> 1.000 kg: FS/FI

Fusta 191207 V15
< 1.000 kg: JRR/FI
> 1.000 kg: FS/FI

Envasos de fusta 150103 V15
< 1.000 kg: JRR/FI
> 1.000 kg: FS/FI

Tòners 080318 V54
< 1.000 kg: JRR/FI
> 1.000 kg: FS/FI

Plàstics 191204 V12 Albarans privats

Ferralla
191202
191203

V41 Albarans privats

Equips rebutjats no perillosos 160214 V41
< 1.000 kg: JRR/FI
> 1.000 kg: FS/FI

Taula 6. Documentació necessària per a la gestió de residus produïts a les plantes de gestió de residus tèxtils i de calçat. Font: Sistema Documental 
de Residus (SDR) https://sdr.arc.cat.

Nota 1: aquesta documentació pot estar subjecta a canvis segons modificacions de la normativa vigent.
Nota 2: en la gestió i la documentació de la taula, en cas que hi hagi les possibilitats de valorització i tractament i disposició de rebuig, s’ha suposat la 
valorització segons el criteri fixat per la normativa.
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FA: fitxa d’acceptació
VALIDESA: 5 ANYS

FI: full de seguiment itinerant

FS: full de seguiment JRR: justificant de recepció de residus
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En el procés de preparació per a la reutilització i la valo-
rització material no s’efectua el rentatge dels residus ni 
cap altra operació que generi aigües residuals.

Les úniques aigües residuals generades procedeixen 
dels sanitaris (assimilables a domèstiques) i de la reco-
llida de les aigües pluvials als patis exteriors o cobertes.

En general, l’única font de contaminació a l’atmosfe-
ra en una planta de gestió de residus tèxtils i de cal-
çat són les emissions per combustió dels carretons i 
maquinària mòbil que s’utilitzen per moure els residus 
internament per la planta i transportar-los d’un pro-
cés a l’altre (si no són elèctriques), i dels camions que 
transporten els residus tant d’entrada com de sortida. 

La contaminació acústica que pot produir una activitat 
de gestió de residus tèxtils i de calçat es produeix per 
la utilització de maquinària, en aquest cas els vehicles 
en el moment de la càrrega i descàrrega, el transport 
intern amb carretons o elevadors i la maquinària as-
sociada al procés, com ara cintes transportadores o 
la premsa. 

Tal com s’apuntava amb la contaminació atmosfèri-
ca, un manteniment preventiu correcte ha de permetre 
que les emissions acústiques siguin molt baixes i esti-
guin dins de la normativa.

Cal destacar que aquestes activitats se solen localitzar 
en polígons industrials, on la planificació del territori ja 
està definida per a aquests usos i, per tant, el medi 
receptor no és tan sensible a aquestes emissions.

> 5.2. Aigües residuals

> 5.3. Contaminació atmosfèrica

> 5.4. Contaminació acústica

Un manteniment preventiu correcte i la realització dels 
controls reglamentaris (ITV) han de permetre mantenir 
controlades les emissions en els nivells fixats per la 
legislació.
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6. AUTORITZACIÓ D’UNA PLANTA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS TÈXTILS

Guia de 
bones pràctiques

Guia de 
bones pràctiques

Els processos industrials detallats en aquesta guia tenen 
aspectes d’impacte ambiental associat que s’han de tre-
ballar conjuntament amb l’objectiu de minimitzar-los.

Les instal·lacions on es duu a terme l’activitat de gestió 
de residus tèxtils s’han d’ubicar en un espai físic delimi-
tat. El tipus de tanca perimetral quedarà determinat per 
l’ajuntament on es troba ubicada la planta.

> 6.1. Disseny i condicions tècniques d’una  
 instal·lació
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A fi de poder minimitzar els impactes al medi cal que les instal·lacions compleixin les especificacions següents, 
d’acord amb el projecte autoritzat:

ZONA ACTIVITAT DISSENY

PLANTA GENERAL Activitat general

> Tanca perimetral opaca per minimitzar l’impacte 
visual exterior

> Els vials, tant interiors com exteriors, i les zones de 
càrrega i descàrrega han de ser adequats i amb prou 
amplitud per permetre el moviment dels vehicles de 
transport

RECEPCIÓ

Arribada del residu

Inspecció visual de la 
càrrega

Pesatge 

Entrada de dades dels 
residus

> Sòl pavimentat

> Bàscula

EMMAGATZEMATGE
Descàrrega a les zones 
adequades

> Sòl pavimentat

> Sota cobert

CLASSIFICACIÓ

Classificació manual 
per tipologies i trans-
port intern manual/
automàtic

> Sòl pavimentat i sota cobert per qualitats especials

> Zones diferenciades per les diferents tipologies

PREMSATGE
Premsada del tèxtil

Generació de bales

> Sòl pavimentat i sota cobert

> Instal·lació d’atenuació del soroll

BOBINATGE
Bobinatge de fils o de 
restes de teixits tèxtils

> Sòl pavimentat i sota cobert

> Instal·lació d’atenuació de soroll

TALL Tall de teixit tèxtil
> Sòl pavimentat i sota cobert

> Instal·lació d’atenuació del soroll
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Taula 7. Disseny d’una planta de gestió de residus tèxtils. 
(*): obligatori segons la normativa aplicable.

Cal tenir en compte que aquests són els requisits d’una instal·lació genèrica i que possiblement caldrà adaptar-la en funció dels processos específics.

ZONA ACTIVITAT DISSENY

EMMAGATZEMATGE DE 
BALES

Ubicació de les bales a 
les zones adequades

> Sòl pavimentat

> Sota cobert 

EMMAGATZEMATGE DE 
RESIDUS

Emmagatzematge dels 
residus generats a les 
operacions anteriors

Residus perillosos

> Sòl pavimentat i sota cobert*

> Segregació correcta dels residus*

> Líquids en recipients estancs amb safates de retenció*

> Etiquetatge segons la normativa*

> Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos*

Residus no perillosos

> Segregació correcta dels residus*

> Temps d’emmagatzematge: inferior a 2 anys (quan 
la destinació final sigui la valorització) i inferior a 1 any 
(quan la destinació final sigui l’eliminació)*

> Sòl pavimentat
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Termini resolució 8 mesos

Termini resolució 6 mesos

LLEI 20/2009 PCAA

ANNEX I.2.b
AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

I AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
(10.7. Instal·lacions per a la valorització de 

residus no perillosos amb una capacitat 
superior a 100.000 t/any)

INFORME
URBANÍSTIC

PRESENTACIÓ AIA 
+ PROJECTE SUPORT 
INFORMÀTIC A L’OGAU

VERIFICACIÓ
OGAU

ANNEX II
LLICÈNCIA AMBIENTAL
(10.7 Instal·lacions per a la 
valorització de residus no 

perillosos amb una capacitat 
de fins a 100.000 t/any).
10.8 Instal·lacions per a 

l’emmagatzematge de residus 
no perillosos)

INFORME
URBANÍSTIC

CONSULTA
PRÈVIA OGAU
per AIA (només 

per a instal·lacions 
dins d’espais natu-

rals protegits)

VERIFICACIÓ
AJUNTAMENT

PRESENTACIÓ
PROJECTE
SUPORT

INFORMÀTIC
A L’AJUNTAMENT

El procés d’autorització d’una planta de gestió de resi-
dus tèxtils i de calçat, ja sigui per a la preparació, per a la 
reutilització o per a la valorització del residu, està regulat 
per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 

> 6.2. Procés d’autorització d’una instal·lació control ambiental de les activitats, modificada en part per 
la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’ac-
tivitat econòmica (Llei Òmnibus).

Tal com es mostra a la figura següent, la classificació de 
l’activitat es farà a partir de la quantitat de residus que es 
gestionen i si aquests residus es preparen per a la reu-
tilització, es valoritzen o simplement s’emmagatzemen.

Figura 10. Procés d’autorització d’una planta de gestió de tèxtil i calçat. Font: elaboració pròpia a partir de la normativa vigent. 
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SUFICIÈNCIA 
I IDONEÏTAT

Art. 19
PCAA

DIA PROPOSTA
RESOLUCIÓ

PROVISIONAL

PROPOSTA
RESOLUCIÓ

NOTIFICACIÓ
RESOLUCIÓ

Control periòdic: 4 anys.
Revisió periòdica: 8 anys.

Control periòdic: 6 anys.
Revisió segons legislació sectorial

INFORMACIÓ
PÚBLICA I VEÏNAL

INFORMES PRECEPTIUS
Art. 22 i 23

PCAA

SUFICIÈNCIA 
I IDONEÏTAT

Art. 40
PCAA

PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ

PROVISIONAL
(DIA, SI ESCAU)

PROPOSTA
RESOLUCIÓ

NOTIFICACIÓ
RESOLUCIÓ

INFORMACIÓ
PÚBLICA I VEÏNAL

INFORMES PRECEPTIUS
Art. 42 i 43

PCAA (inclou informe de l’ARC)
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Les obligacions com a gestor de residus queden fixa-
des per l’article 20 de la Llei 22/2011, de residus i sòls 
contaminats, l’article 24 del Decret legislatiu 1/2009, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus i l’article 7 del Decret 115/94, de 6 d’abril, re-
gulador del Registre general de gestors de residus de 
Catalunya.

Un gestor de residus, ja sigui de nova activitat o per 
canvi o ampliació d’aquesta activitat, haurà d’acreditar 
davant l’ARC els requisits següents (que estaran reco-
llits en la seva autorització o llicència ambiental):

> Una assegurança de responsabilitat civil que inclogui 
la protecció per danys accidentals al medi ambient. 
Anualment s’ha de presentar el rebut corresponent al 
pagament de la pòlissa.

> Fer efectiva la fiança (o l’increment de fiança, si s’es-
cau, en funció de la dimensió del projecte) establerta 
per l’ARC. La fiança constituïda ha de ser actualitza-
da periòdicament per l’ARC d’acord amb els índexs 
oficials d’increment de preus. Tanmateix, en cas que 
l’activitat es dugui a terme en una instal·lació de titu-
laritat pública i mitjançant gestió de servei públic per 
la mateixa entitat local, aquesta entitat està exempta 
de fer efectiva la fiança d’acord amb el que estableix 
l’article 173.2 del Text refós de la Llei reguladora d’hi-
sendes locals.

> 6.3. Obligacions com a gestor de residus

> El nomenament del responsable de residus de la 
instal·lació.

> Disposar del llibre de registre en el qual cal indicar 
l’evolució i les incidències en el temps de l’explotació, 
el productor o l’origen, i la quantitat dels residus recu-
perats a la planta, així com els residus no aprofitables 
o produïts en les seves instal·lacions amb especifica-
ció del tipus, la quantitat i la destinació.

L’ARC efectuarà la inscripció al Registre general de 
gestors de residus de Catalunya (o bé modificarà la 
inscripció) quan es disposi de la resolució de l’auto-
rització o llicència (o de la resolució del canvi), s’ha-
gi dut a terme, amb caràcter favorable, la inspecció 
ambiental inicial (o el control del canvi, si s’escau) i 
s’acreditin les condicions i les obligacions que ha 
de complir l’empresa com a gestor de residus.

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE
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Tant una empresa de preparació per a la reutilització 
com de valorització dels residus tèxtils i de calçat és 
una activitat de gestió de residus no perillosos que ha 
de disposar de la corresponent autorització o llicència 
ambiental i ha d’estar inscrita al Registre de gestors 
de Catalunya.

En qualsevol cas, cal que disposi de la documentació 
següent:

Un gestor de residus, ja sigui de nova activitat o per 
canvi o ampliació d’aquesta activitat, haurà d’acreditar 
davant l’ARC els requisits següents (que estaran reco-
llits en la seva autorització o llicència ambiental):

> Llibre de registre d’entrades, on consti la data d’en-
trada del residu, l’origen, la descripció, la quantitat i 
el transportista.

> Declaració anual de residus industrials per als ges-
tors (DARIG).

> Llibre de registre de sortida dels residus generats, on 
consti la tipologia, la quantitat, el gestor, el transpor-
tista del residu i la data de sortida.

També hi ha altres tràmits no exclusius per als gestors 
de residus que per a cada activitat caldrà valorar si són 
escaients segons la normativa vigent, com per exem-
ple l’estudi de minimització de residus perillosos o la 
declaració anual d’envasos.

> 6.4. Documentació com a gestor de residus 
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7. OPORTUNITATS DE MILLORA EN 
EL SECTOR DE GESTIÓ DE 

 RESIDUS TÈXTILS I DE CALÇAT

Guia de 
bones pràctiques

Les oportunitats de millora ambiental detectades en el sector són:

Guia de 
bones pràctiques

FITXA OPORTUNITATS DE MILLORA CLASSIFICACIÓ Pàg.
VECTOR

AMBIENTAL

1 Formació del personal Bones pràctiques 73

TOTS ELS VECTORS
2 Certificació de sistemes de gestió ambiental Bones pràctiques 74

3
Implantació d’un programa d’inspecció i 
control

Bones pràctiques 75

4 Instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua Noves tecnologies 76
AIGUA

5 Instal·lacions de recollida d’aigües pluvials Noves tecnologies 77

6
Manteniment i reglatge dels vehicles pro-
pis de l’activitat

Bones pràctiques 78

ATMOSFERA7 Vehicles elèctrics de transport intern Noves tecnologies 79

8 Optimització dels circuits de recollida
Bones pràctiques / 
Noves tecnologies

80
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FITXA OPORTUNITATS DE MILLORA CLASSIFICACIÓ Pàg.
VECTOR

AMBIENTAL

9 Auditoria energètica Bones pràctiques 81

ENERGIA

10
Ús de sistemes d’il·luminació de baix 
consum

Noves tecnologies 82

11 Instal·lació d’energia solar Noves tecnologies 83

12
Temporitzadors o detectors en les zones 
de pas

Noves tecnologies 84

13 Aïllament de finestres i portes Noves tecnologies 85

14
Nivell de premsada segons destinació/
categoria

Bones pràctiques / 
Noves tecnologies

86

15
Estudi de la possibilitat de reutilització o 
altres vies de gestió dels residus propis

Bones pràctiques / 
Noves tecnologies

87
RESIDUS
(produïts)

16 Compactació dels residus
Bones pràctiques / 
Noves tecnologies

88

17
Optimització de la gestió del parc de 
contenidors

Bones pràctiques 89

RESIDUS (gestionats)18 Disseny del contenidor de recollida Bones pràctiques 90

19 Campanyes de sensibilització Bones pràctiques 91

20 Recollida porta a porta Bones pràctiques 92
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> 7.1. Fitxes 

FITXA 1 FORMACIÓ DEL PERSONAL

Tipus d’oportunitat Bones pràctiques

Procés Tots

Principal aspecte 
afectat

Tots 

Altres aspectes 
afectats

Tots

Problemàtica mediambiental

Les activitats de gestió de residus generen una gran quantitat d’impactes que afecten el medi ambient.
El coneixement d’aquests impactes i la manera de minimitzar-los i d’actuar en cas d’accidents és important per 
disminuir-ne les conseqüències.

Balanç mediambiental

Disminució de la càrrega contaminant de les aigües residuals.
Disminució de les emissions a l’atmosfera (gasos, sorolls, etc....).
Disminució de la quantitat i la perillositat dels residus i de la contaminació de sòls.
Optimització de recursos.

Oportunitat de millora

>> Formar els treballadors per tal de minimitzar els impactes a l’ambient i la manera d’actuar en cas d’accident.
     La formació mínima ambiental que ha de tenir el personal de les plantes de gestió de residus és:

> Coneixement de les operacions realitzades i impactes principals al medi ambient.
> Bones pràctiques ambientals: estalvi d’aigua, consum energètic, etc.
> Segregació, emmagatzematge i etiquetatge correcte dels residus.
> Documentació adequada dels residus que cal gestionar.
> Mesures que cal prendre en cas d’accidents o vessaments accidentals.
> Pla d’emergència.
> Manteniment de les condicions de les instal·lacions que garanteixi l’ordre i la neteja necessaris.
> Equips de protecció individual.
> Bones pràctiques en la conducció (tant transport intern com extern si és el cas).

TOTS ELS VECTORS
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FITXA 2 CERTIFICACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL

Tipus d’oportunitat Bones pràctiques

Procés Tots

Principal aspecte 
afectat

Tots 

Altres aspectes 
afectats

Tots

Problemàtica mediambiental

Les activitats de gestió de residus generen una sèrie d’aspectes ambientals, que cal que siguin coneguts i 
controlats. La implantació de sistemes de gestió ambiental mitjançant ISO 14001 o EMAS permet disminuir els 
impactes ambientals de l’empresa, per mitjà del control de tots els aspectes ambientals causats per les seves 
operacions.

Balanç mediambiental

Reducció del risc de contaminació.
Optimització de recursos.

Oportunitat de millora

>> Implantació de sistemes de gestió ambiental.
Actualment hi ha dos models de sistemes de gestió ambiental:

> ISO 14001
> EMAS

Un sistema de gestió ambiental és un procés de planificació, implantació, revisió i millora dels procediments i les 
accions que fa una empresa per dur a terme la seva activitat, garantint el compliment dels objectius ambientals.

La implantació dels sistemes de gestió ambiental és voluntària, però permet que l’empresa conegui els impactes 
ambientals que genera, i els pugui controlar i millorar de manera gradual i continuada.
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FITXA 3 IMPLANTACIÓ D’UN PROGRAMA D’INSPECCIÓ I CONTROL

Tipus d’oportunitat Bones pràctiques

Procés Tots

Principal aspecte 
afectat

Tots 

Altres aspectes 
afectats

Tots

Problemàtica mediambiental

Quan els productes no s’emmagatzemen en les àrees i les condicions adequades, o bé els llocs de treball no 
estan en condicions correctes de neteja i endreçament, és més fàcil que es produeixin accidents que puguin 
acabar afectant el medi ambient.

Balanç mediambiental

Disminució dels riscos de contaminació.
Optimització de recursos.

Oportunitat de millora

>> Implantació d’un programa de neteja i endreçament:
Un exemple clàssic de la implantació d’aquests tipus de programes és el model de les 5S, basat en cinc punts 
fonamentals:

> Organització
> Ordre
> Neteja
> Control visual i estandardització
> Disciplina per fer de la neteja un hàbit de comportament

>> Implantació d’un programa d’inspecció i control de la planta:
      Realització d’un checklist periòdic per controlar l’estat de la planta. Alguns punts de control poden ser:

> Emmagatzematge correcte dels residus tant perillosos com no perillosos
> Estat dels embornals de la planta
> Estat de la maquinària
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AIGUA

FITXA 4 INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D’ESTALVI D’AIGUA

Tipus d’oportunitat Noves tecnologies

Procés
Instal·lacions
(sanitaris)

Principal aspecte 
afectat

Consum d’aigua

Altres aspectes 
afectats

Contaminació de 
l’aigua

Problemàtica mediambiental

El sanitari és un dels grans exemples de l’ús inadequat i ineficient de l’aigua. Primerament, per la gran quantitat 
d’aigua que s’utilitza en cada descàrrega del vàter i, en segon lloc, perquè moltes vegades es fa servir per llençar 
tot tipus de brossa. Aquest segon aspecte provoca un doble problema: l’ús abusiu que es fa de l’aigua i la seva 
contaminació. Per tant, és una pràctica que s’ha d’evitar.

Balanç mediambiental

Reducció del consum d’aigua.

Oportunitat de millora

Hi ha diferents tipus de mesures que es poden prendre per economitzar el consum d’aigua:

> Limitadors de descàrrega dels sanitaris: dispositius que, col·locats generalment a la vàlvula de descàrrega del 
vàter, impedeixen la descàrrega total de l’aigua. Aquests dispositius són molt econòmics i es poden instal·lar fàcil-
ment en la major part dels sanitaris.

> Limitadors de càrrega: també hi ha sistemes encara més senzills que consisteixen a introduir en la cisterna un 
recipient de plàstic ple d’aigua o sorra i tancat, que ocupi l’espai que hauria d’ocupar l’aigua, amb la qual cosa 
s’estalvia consum. 

> Cisternes de doble descàrrega als nous sanitaris: permeten escollir la descàrrega mitjançant dos botons, un més 
petit que l’altre. El més gran sol descarregar el doble de la quantitat d’aigua que el petit; la quantitat d’aigua emesa 
amb el petit és suficient per eliminar l’orina.

> Instal·lació d’airejadors: són uns petits limitadors del cabal d’aigua que s’instal·la a les aixetes. Aquests dispositius 
barregen aire amb aigua, fent que les gotes surtin en forma de perles. Amb l’aportació d’aire es redueix fins a un 50 
% el cabal de l’aigua, sense reduir la pressió.
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FITXA 5 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS

Tipus d’oportunitat Noves tecnologies

Procés Instal·lacions

Principal aspecte 
afectat

Consum d’aigua

Altres aspectes 
afectats

-

Problemàtica mediambiental

L’aigua és un bé cada cop més escàs, i el reaprofitament d’aigua de pluja permet disminuir el consum d’aigua 
depurada.

Balanç mediambiental

Reducció del consum d’aigua.

Oportunitat de millora

> Construcció d’un sistema d’emmagatzematge d’aigua de pluja: 

Les instal·lacions per a l’aprofitament d’aigües pluvials estan formades per canals de recollida, normalment a les 
teulades de les naus (proveïts de reixetes filtrants), i de conducció d’aigua, filtre amb registre que en permet la 
neteja, dipòsit d’emmagatzematge d’aigua filtrada, bomba d’impulsió per a la distribució de l’aigua i sistema de 
gestió i control per obtenir les dades de reserva d’aigua. A més a més, hi ha d’haver un sistema de neteja que eviti 
la formació d’algues i la proliferació de bacteris.

Aquesta aigua es pot fer servir en neteges d’instal·lacions, cisternes dels sanitaris i regatge de jardins, però no es 
pot destinar a consum de boca ni de dutxa.
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ATMOSFERA

FITXA 6
MANTENIMENT I REGLATGE DELS VEHICLES PROPIS 
DE L’ACTIVITAT

Tipus d’oportunitat Bones pràctiques

Procés

Recepció i expedició 
de residus
Circulació interna de 
vehicles

Principal aspecte 
afectat

Contaminació 
atmosfèrica: 
gasos

Altres aspectes 
afectats

Residus

Sòls

Soroll

Problemàtica mediambiental

Els residus tèxtils són transportats a planta mitjançant vehicles. La combustió deficient dels motors implica una 
emissió de gasos contaminants a l’atmosfera superior a la normal.
El manteniment incorrecte de la mecànica dels vehicles pot comportar emissions de soroll excessiu i vessaments 
accidentals.

Balanç mediambiental

Disminució de l’emissió de gasos de combustió.
Disminució de la generació de residus.
Disminució de l’emissió de soroll.
Disminució de riscos de contaminació de sòls.

Oportunitat de millora

> Assegurar el manteniment periòdic correcte i adaptat a les necessitats de cada vehicle (segons l’ús realitzat) 
per aconseguir la minimització d’emissions i disminuir la probabilitat d’accidents ambientals.

> Per reduir les emissions sonores és aconsellable aturar el motor dels vehicles sempre que les operacions realit-
zades ho permetin.
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FITXA 7 VEHICLES ELÈCTRICS DE TRANSPORT INTERN

Tipus d’oportunitat Noves tecnologies

Procés
Circulació interna de 
vehicles

Principal aspecte 
afectat

Contaminació 
atmosfèrica: 
gasos

Altres aspectes 
afectats

Soroll 

Residus

Sòl

Problemàtica mediambiental

Els vehicles de transport intern de mercaderies (toros) més comunament utilitzats solen funcionar amb combusti-
bles fòssils, més contaminants que els que funcionen amb bateries elèctriques.

Balanç mediambiental

Disminució de la generació d’emissions de gasos de combustió.
Disminució de la generació de sorolls.
Optimització de recursos.

Oportunitat de millora

> Adquirir els nous vehicles de transport intern de bateries elèctriques.

Aquest tipus de vehicles són més recomanables des del punt de vista mediambiental, ja que no emeten gasos 
contaminants, produeixen menys soroll i necessiten menys manteniment.
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FITXA 8 OPTIMITZACIÓ DELS CIRCUITS DE RECOLLIDA

Tipus d’oportunitat Bones pràctiques / Noves tecnologies

Procés
Circulació externa  
de vehicles

Principal aspecte 
afectat

Contaminació 
atmosfèrica: 
gasos

Altres aspectes 
afectats

Energia

Sorolls 

Problemàtica mediambiental

La recollida dels contenidors és necessària per recollir els residus del punt de generació i fer-los arribar a la plan-
ta de gestió. Això comporta emissions a l’atmosfera per part d’aquests vehicles.

Balanç mediambiental

Disminució de la generació d’emissions de gasos de combustió.
Disminució de la generació de sorolls.
Reducció de la generació de residus.

Oportunitat de millora

Perquè la recollida es dugui a terme de manera òptima, hi ha diverses opcions a l’hora de planificar aquest pro-
cés que poden ajudar a millorar-lo:

> Recollir de nit: en cas que els punts de recollida estiguin situats en zones especialment cèntriques, amb molt 
trànsit, etc., una possibilitat és fer el recorregut en horari nocturn per evitar aquestes situacions i afavorir que la 
recollida sigui més fluida.

> Sistemes de mesurament de nivell d’ompliment: existeixen tecnologies que permeten controlar remotament el 
nivell d’ompliment del contenidor i d’aquesta manera decidir d’anar a buscar el contenidor quan aquest realment 
està ple i evitar «recollir aire».

> Sistema de control de flotes: actualment en el mercat hi ha una gran oferta de programari i maquinari GPS que 
permet optimitzar les rutes, generar informes de planificació, fer un monitoratge dels vehicles, etc.
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FITXA 9 AUDITORIA ENERGÈTICA

Tipus d’oportunitat Bones pràctiques

Procés Tots

Principal aspecte 
afectat

Energia

Altres aspectes 
afectats

Atmosfera

Soroll

Problemàtica mediambiental

Un bon coneixement de la maquinària, de les característiques i del funcionament, conjuntament amb una bona 
anàlisi del procés productiu, pot ajudar a detectar opcions de millora.

Balanç mediambiental

Estalvi d’energia.
Reducció de la contaminació atmosfèrica i el soroll produït.

Oportunitat de millora

La realització d’una auditoria energètica ajuda a detectar oportunitats d’estalvi d’energia, factors que influei-
xen en el consum energètic i, per tant, constitueixen punts de millora en el procés productiu, com ara:

> Instal·lació de bateries de condensadors.
> Millores en l’eficiència de la maquinària.
> Desconnexió de la maquinària i els equips quan no estiguin en funcionament.
> Adequació de la potència de la maquinària a les necessitats productives.

ENERGIA
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FITXA 10 ÚS DE SISTEMES D’IL·LUMINACIÓ DE BAIX CONSUM

Tipus d’oportunitat Noves tecnologies

Procés Instal·lació 

Principal aspecte 
afectat

Consum elèctric 

Altres aspectes 
afectats

Residus

Problemàtica mediambiental

La il·luminació de la planta implica un consum significatiu d’electricitat.

Balanç mediambiental

Reducció del consum elèctric.
Reducció de la generació de residus.

Oportunitat de millora

> Substitució de les tradicionals bombetes incandescents per bombetes de baix consum o làmpades fluores-
cents de baix consum, que són sistemes d’il·luminació més eficaços i, per tant, menys contaminants i amb una 
vida útil superior.

Cal tenir en compte que la vida útil d’aquestes bombetes depèn del nombre de cops que s’encén i s’apaga; per 
tant, és convenient instal·lar-les en llocs on el llum no s’apaga i s’encén sovint.

> Aprofitar al màxim la llum natural i no deixar encesos els llums de les habitacions buides.

> Una neteja regular de les bombetes també ajuda a allargar la seva vida útil, així com que tinguin una millor difusió.
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FITXA 11 INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR

Tipus d’oportunitat Noves tecnologies

Procés Tots

Principal aspecte 
afectat

Consum elèctric

Altres aspectes 
afectats

Contaminació 
atmosfèrica

Problemàtica mediambiental

Les indústries tenen un gran consum d’energia, generalment amb sistemes de generació que no són nets ni 
respectuosos amb el medi ambient. L’aprofitament de l’energia solar es pot aconseguir per mitjà de la instal·lació 
de plaques solars.

D’altra banda, tot i que en menor mesura, també hi ha consum energètic per a la generació d’aigua calenta 
sanitària. En aquest cas, l’aprofitament de l’energia solar també pot ser una bona solució per evitar les fonts no 
renovables.

Balanç mediambiental

Consum d’energia provinent d’energies renovables.
Reducció de la contaminació atmosfèrica.

Oportunitat de millora

> Aprofitament de la superfície del sostre de les naus industrials per col·locar plaques solars, fotovoltaiques per a 
la producció d’electricitat o tèrmiques per a la producció d’aigua calenta sanitària.

Hi ha dos tipus principals de sistemes fotovoltaics:
> Autònom de la xarxa elèctrica: l’energia es genera per cobrir les necessitats d’autoconsum. Se solen utilitzar 
en llocs allunyats de la xarxa de distribució elèctrica.
> Connectats a la xarxa elèctrica: l’energia generada per l’equip solar s’envia directament a la xarxa i es ven a 
la companyia elèctrica. L’energia necessària per al consum s’obté de la compra de l’energia de la xarxa de la 
companyia.
Les instal·lacions d’energia solar tèrmica estan formades bàsicament per un camp de col·lectors solars, un con-
junt de canonades aïllades tèrmicament i un dispositiu acumulador d’aigua.
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FITXA 12 TEMPORITZADORS O DETECTORS A LES ZONES DE PAS 

Tipus d’oportunitat Noves tecnologies

Procés Tots

Principal aspecte 
afectat

Energia

Altres aspectes 
afectats

Residus

Problemàtica mediambiental

Sovint hi ha un malbaratament de l’energia per deixar llums encesos en zones de pas o d’ús limitat.

Balanç mediambiental

Estalvi d’energia.
Reducció de residus per manteniment.

Oportunitat de millora

A les zones de pas, replans, passadissos, lavabos, etc., es poden instal·lar temporitzadors electrònics o detec-
tors de presència que encenen i apaguen el llum automàticament i, per tant, eviten un mal ús de l’energia.
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FITXA 13 AÏLLAMENT DE FINESTRES I PORTES 

Tipus d’oportunitat Noves tecnologies

Procés Tots

Principal aspecte 
afectat

Energia

Altres aspectes 
afectats

Atmosfera

Soroll

Problemàtica mediambiental

En els tancaments de finestres i portes es poden produir pèrdues energètiques que fan augmentar el consum de 
calefacció o refrigeració.

Balanç mediambiental

Estalvi d’energia.
Reducció de la contaminació atmosfèrica i el soroll produït.

Oportunitat de millora

L’aïllament correcte permet reduir l’ús de calefacció a l’hivern i de refrigeració a l’estiu. La instal·lació de 
doble finestra o doble vidre a les finestres estalvia aproximadament un 25 % d’energia i, a més, protegeix 
contra la contaminació acústica. Cal tenir en compte que el 40 % de les fuites de calor es produeixen per 
finestres i vidres. Els tancaments amb millor aïllament són amb ruptura de pont tèrmic.
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FITXA 14 NIVELL DE PREMSADA SEGONS DESTINACIÓ/CATEGORIA 

Tipus d’oportunitat Bones pràctiques / Noves tecnologies

Procés Premsada

Principal aspecte 
afectat

Energia

Altres aspectes 
afectats

Atmosfera

Soroll

Problemàtica mediambiental

Es duu a terme una premsada de la roba per minimitzar-ne el transport, però si no es fa en la justa mesura, pot 
comportar una pèrdua de qualitat i un sobreconsum d’energia

Balanç mediambiental

Estalvi d’energia.
Reducció de residus.
Reducció del soroll produït.

Oportunitat de millora

Regular el nivell de premsada en funció de la categoria de roba que s’estigui processant o de la destinació 
d’aquesta roba, ja que premsar massa la roba pot tenir com a resultat una deformació que no permeti que 
es pugui reutilitzar. A més a més, comporta un estalvi energètic i, per tant, un estalvi econòmic.
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FITXA 15
ESTUDIAR LA POSSIBILITAT DE REUTILITZACIÓ O 
ALTRES VIES DE GESTIÓ DELS RESIDUS PROPIS

Tipus d’oportunitat Bones pràctiques / Noves tecnologies

Procés Tots

Principal aspecte 
afectat

Residus

Altres aspectes 
afectats

Energia

Problemàtica mediambiental

Tal com s’ha anat descrivint al llarg dels processos, un resultat d’aquests processos són els residus de la ma-
teixa activitat de classificació i que han de tenir la via de gestió més favorable possible.

Balanç mediambiental

Disminució de la generació de residus.
Reducció de consums de matèries primeres.

Oportunitat de millora

> En el procés de preparació per a la reutilització: reutilització de les saques trencades com a embolcall per a les 
bales de roba. D’aquesta manera s’evita generar una certa quantitat de residus. 

> En el procés de valorització material: reutilització de les mateixes teles que arriben com a residu com a em-
bolcall per a les bales de roba o de l’embalatge del residu (caixes de cartró i palets) per a l’expedició; també, 
reutilitzar els cons de les bobines de residus com a cons del material per expedir.

> En el procés de preparació per a la reutilització: buscar nous mercats/processos industrials que acceptin part 
de la roba que ara és residu. El residu general de la preparació per a la reutilització és en bona part roba que ni 
es pot reutilitzar ni es pot valoritzar materialment amb els proveïdors actuals.

> Caracteritzar el residu general per prioritzar-ne l’ús com a combustible derivat del residu, evitant al màxim el 
residu que es destina a disposició final.

RESIDUS (produïts)
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FITXA 16 COMPACTACIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS 

Tipus d’oportunitat Bones pràctiques / Noves tecnologies

Procés Tots

Principal aspecte 
afectat

Residus

Altres aspectes 
afectats

Atmosfera

Problemàtica mediambiental

La gestió del residu porta associada una despesa energètica pel transport fins al gestor final i una ocupació de 
l’espai a la planta.

Balanç mediambiental

Millora de la segregació de residus.
Disminució de les emissions de gasos de combustió.

Oportunitat de millora

Compactar els residus produïts com ara paper i cartró o plàstics amb la finalitat que es faci el mínim de viatges 
a la planta possible i s’aprofiti al màxim l’espai a la planta.
Els equips compactadors poden ser de lloguer, i en el mercat se’n troben de diferents volums i accessoris. 
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FITXA 17
OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PARC DE
CONTENIDORS

Tipus d’oportunitat Bones pràctiques 

Procés Recollida

Principal aspecte 
afectat

Foment de la 
recollida selectiva

Altres aspectes 
afectats

Tots

Problemàtica mediambiental

Els contenidors de recollida són l’eina bàsica per a la recollida selectiva dels residus tèxtils i de calçat. Per tant, la 
gestió correcta d’aquests contenidors és fonamental per maximitzar la recollida i optimitzar el procés. 

Balanç mediambiental

Augment dels residus per gestionar.
Optimització de recursos.
Disminució de les emissions de gasos de combustió. 
Millora de la qualitat del residu.

Oportunitat de millora

> Ubicar els contenidors en zones de màxima aportació, que poden ser:
   - Llocs vinculats als hàbits de compra o visita setmanal o diària, com ara mercats o centres comercials. 
   - Àrees d’aportació d’altres residus, com ara bateries de contenidors de recollida selectiva ja existents.
   - Llocs on es reuneixen col·lectius i que són visitats amb freqüència (voltants de centres cívics, escoles,  
      benzineres, etc.)

És important que els contenidors estiguin disponibles les 24 hores del dia, ja que limitar els horaris redueix les 
quantitats aportades.

> Disminuir la distància al ciutadà: en el cas de les fraccions amb aportació al carrer i servei municipal (vidre, 
paper i envasos lleugers), està comprovat que apropar els contenidors al ciutadà fa augmentar la recollida se-
lectiva. S’estima una distància optima de 100-150 m en centre urbà i 300 m en urbanitzacions (Càtedra Ecoem-
bes – Medio Ambiente Comunidad de Madrid). En la recollida de roba, també s’ha comprovat que augmentar el 
nombre de contenidors implantats porta associat un increment significatiu de la roba recollida.

> Freqüència de recollida: la freqüència dependrà dels nivells d’aportació i cal acotar-los per evitar «recollir aire» 
o per evitar desbordaments. A més a més, aquesta freqüència pot ser variable en funció de l’època de l’any: en 
temporada alta, que coincideix amb el canvi d’armari, la freqüència serà més gran que en temporada baixa.

RESIDUS (gestionats)
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FITXA 18 DISSENY DEL CONTENIDOR DE RECOLLIDA

Tipus d’oportunitat Bones pràctiques

Procés Recollida

Principal aspecte 
afectat

Foment de la 
recollida selectiva

Altres aspectes 
afectats

Tots

Problemàtica mediambiental

El contenidor és l’element de presentació principal de l’empresa envers la ciutadania i, per tant, la imatge 
d’aquest contenidor pot influir en el comportament de la població.

Balanç mediambiental

Augment dels residus per gestionar.
Millora de la qualitat del residu.
Optimització de recursos.

Oportunitat de millora

> Sistemes de seguretat: els contenidors han de disposar de sistemes de seguretat que evitin que les perso-
nes s’introdueixin a l’interior i que s’extregui roba de dins.

> Assegurar la qualitat de la roba: s’han de dissenyar per evitar els efectes de l’aigua i la humitat, amb la finali-
tat de preservar la qualitat de la roba.

> Informació a l’exterior: el contenidor pot ser una plataforma per fer difusió de l’ús de la roba, del cicle del 
procés de preparació per a la reutilització, etc.

> Capacitat del contenidor: contenidors de poc volum requereixen més freqüència de recollida i, per tant, més 
recursos per gestionar-los, mentre que un contenidor de més capacitat pot donar el mateix servei optimitzant 
recursos i minimitzant l’impacte.

> Durabilitat: han de ser de materials durables i que els permetin estar a la intempèrie.
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FITXA 19 CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

Tipus d’oportunitat Bones pràctiques 

Procés Recollida

Principal aspecte 
afectat

Foment de la 
recollida selectiva

Altres aspectes 
afectats

Tots

Problemàtica mediambiental

La ciutadania no és plenament conscient de la importància que té la segregació correcta dels residus tèxtils i de 
calçat sobre la millora ambiental i social de l’entorn.

Balanç mediambiental

Augment dels residus per gestionar.
Millora de la qualitat del residu.
Optimització de recursos.

Oportunitat de millora

Portar a terme campanyes divulgatives i de sensibilització que ajudin a fomentar la corresponsabilitat ciutada-
na amb la millora de l’entorn i, en aquest cas, en la segregació correcta dels residus tèxtils i de calçat:

> Què es pot recuperar i què no: informar els ciutadans del que es considera impropi, la importància que la 
roba estigui seca, materials no considerats tèxtil i calçat i materials que sí que es consideren tèxtil i calçat, ja 
que hi pot haver persones que pensin que la roba en mal estat, les sabates desaparellades, etc., no es poden 
recuperar, entre altres continguts. 

> Visita a la planta de recuperació: donar a conèixer la tasca que hi ha darrere del contenidor és important per 
conscienciar la gent de la rellevància de segregar els residus.

> Mercats/fires al municipi: cada vegada són més comuns i tenen més acceptació els mercats de segona mà, 
d’antiguitats, d’intercanvi, etc., als municipis. Són bones oportunitats perquè els ciutadans pensin a donar una 
segona vida a la roba i evitar que vagin a parar al residu general.

> Vincular la preparació per a la reutilització amb la creació de llocs de treball: la reutilització de la roba porta 
associada una activitat empresarial amb els consegüents llocs de treball que implica. 

> Vincular la preparació per a la reutilització amb la disminució de l’impacte ambiental: el gest de posar la roba 
al contenidor també ha de ser entès com un compromís envers el medi ambient. 

> Fomentar el consum de roba de segona mà de manera deslligada a pautes de consum de col·lectius marginals.
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FITXA 20 RECOLLIDA PORTA A PORTA

Tipus d’oportunitat Bones pràctiques

Procés Recollida

Principal aspecte 
afectat

Foment de la 
recollida selectiva

Altres aspectes 
afectats

Tots

Problemàtica mediambiental

En general, el model de recollida en contenidors és el més estès a casa nostra, tot i que hi ha altres sistemes 
que registren molt bons resultats pel que fa a la quantitat i la qualitat de residus recollits selectivament.

Balanç mediambiental

Augment dels residus per gestionar.
Millora de la qualitat del residu.

Oportunitat de millora

Implantar el model de recollida porta a porta per als residus tèxtils i de calçat, consistent a lliurar els residus 
directament al servei municipal de recollida en un dia i hora determinats o bé que aquests residus es recullin 
directament als domicilis. 

Aquest sistema afavoreix una recollida selectiva en quantitat i de bona qualitat, a la vegada que permet reduir 
el nombre de contenidors que s’han d’instal·lar a la via pública.

En general, els municipis que tenen implantat el sistema porta a porta determinen quins residus es lliuren cada 
dia de la setmana i aquests residus es deixen a la porta del domicili quan pertoca. En el cas dels residus tèxtils 
i de calçat, com que és un residu que es genera de manera puntual i se centra sobretot en les èpoques de 
canvi d’estació, el servei es podria oferir en moments d’alta generació, o bé amb freqüència continuada al llarg 
de l’any, com també en recollides puntuals directament als domicilis.
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8. VINCLE HISTÒRIC ENTRE LA 
RECUPERACIÓ DELS RESIDUS 
TÈXTILS I LES ACTIVITATS DE 
CARÀCTER SOCIAL

Guia de 
bones pràctiques

La reutilització i la recuperació de materials són ac-
tivitats que per si mateixes tenen un vessant d’inte-
rès públic, atès que comporten una minimització en 
l’impacte ambiental i sovint també impliquen un estalvi 
econòmic. 

A l’activitat de recuperació del tèxtil, a més, històri-
cament s’hi afegeix el vessant social, utilitzant els re-
cursos per tirar endavant projectes d’inclusió social i 
benestar de les persones. 

Es té clarament la percepció que moltes vegades el 
ciutadà que aporta la seva roba al circuit de recupera-
ció ho fa més amb un ànim de col·laboració social que 
no pas com una percepció de recuperació de residus. 

Guia de 
bones pràctiques

En el marc de la recuperació del tèxtil i el seu vincle 
amb les activitats de caràcter social, podem destacar 
les activitats següents: 

1. Venda de roba i calçat de segona mà al mercat 
nacional: com s’ha comentat, aquesta activitat és 
una fase més del procés d’una empresa de recupe-
ració de tèxtil i calçat. Aquesta activitat permet ac-
cedir a roba de segona mà a baix preu i possibilita la 
reutilització a persones amb consciència ambiental.

Una variant d’aquesta activitat és la donació. Enti-
tats com ara parròquies disposen d’estoc de roba 
d’adult, roba de la llar, accessoris per a nadó, etc., 
que altres persones han donat, per poder proveir 
persones en dificultats.
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2. Venda de roba i calçat de segona mà en el mercat 
internacional: normalment, la roba que en el mer-
cat nacional no té sortida però encara està en bo-
nes condicions d’utilització s’envia a altres països 
en vies de desenvolupament amb exigències que 
s’anomenen de «qualitat d’ús». En aquests països, 
la roba i el calçat arriba a mercats locals on els ciu-
tadans es poden abastir a un preu més assequible 
que adquirint roba nova.

3. Finançament de projectes de cooperació al des-
envolupament: la recollida de roba i el seu aprofita-
ment serveix, en certs casos, per obtenir recursos 
per contribuir al desenvolupament de projectes de 
cooperació en països necessitats. Aquests projec-
tes s’insereixen en la línia de les polítiques de des-
envolupament dels governs dels països de desti-
nació i, al mateix temps, aporten innovació i valor 
afegit a aquestes mateixes polítiques. 

Els projectes habitualment se centren en sanitat, 
educació, formació professional i sanejament.

En alguns casos, també es financen iniciatives en un 
entorn proper, de caràcter local, com, per exemple, 
l’agricultura social, que fomenta l’agricultura eco-
lògica i de proximitat i treballa en l’exclusió social.

4. Inserció de persones en situació o amb risc 
d’exclusió social: hi ha determinats col·lectius 
que, per les seves característiques o circumstàncies 
personals, han de superar inconvenients afegits en 
el moment de la incorporació al mercat laboral. En 
alguns casos, s’incorporen persones amb aquest 
perfil en les diferents tasques descrites del procés, 
des de la recollida fins a la venda. 

A més a més, amb aquesta inserció també es forma 
el personal respecte al seu lloc de treball i respecte 
a altres tasques que els poden ser útils a l’hora de 
buscar feina en altres àmbits (venda al públic, man-
teniment de maquinària, etc.).

S’estima que per cada 1.000 tones de residus tèx-
tils i de calçat recollides selectivament es generen 
divuit llocs de treball directes entre recollida, selec-
ció i venda (font: Roba Amiga, 2014).
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9. INICIATIVES DE MILLORA 
AMBIENTAL ASSOCIADES AL 
SECTOR TÈXTIL I DEL CALÇAT

Guia de 
bones pràctiques

Els últims anys han aparegut diversos factors que han fet 
que la indústria del tèxtil aposti per la innovació ambien-
tal i faci d’això un tret diferencial per destacar respecte 
als competidors. Part d’aquesta innovació es tradueix en 
ecoetiquetes, ja siguin de promoció privada o pública, 
que garanteixen que el producte compleix certes carac-
terístiques de qualitat ambiental. També han aparegut 
etiquetes amb un valor afegit de caràcter social.

> 9.1. Introducció
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> 9.2. Principals ecoetiquetes relatives al sector tèxtil i del calçat

Qui la promou / àmbit Productes certificables Criteris tècnics

Etiqueta 
ecològica de 

la UE
Unió Europea

Productes tèxtils: 
- Peces de vestir i accessoris 

tèxtils de com a mínim el 80 % 
de fibres tèxtils

- Tèxtils per a interiors de com a 
mínim el 80 % de fibres tèxtils

- Fibres, fils i teixits
- Elements accessoris sense fi-

bres: cremalleres, botons, etc.
- Productes tèxtils de neteja

Inclou els criteris 
següents:
- Ús limitat de substàncies pe-

rilloses per a la salut i el medi 
ambient

- Reducció de la contaminació 
de l’aigua i de l’aire 

- Durabilitat i qualitat
- Responsabilitat social 

d’empreses

Oeko Tex 
100

International Association 
for Research and Testing 
in the Field of Textile 
Ecology (OEKO-TEX®).
Àmbit mundial

Preveu quatre categories o clas-
ses de productes: 
- CLASSE I o «articles per a 

nadó»
- CLASSE II o «articles en con-

tacte directe amb la pell»
- CLASSE III o «articles sense 

contacte directe amb la pell»
- CLASSE IV o «articles de 

decoració»
És aplicable a qualsevol tipus 
de producte tèxtil.

Per a cada classe de produc-
te s’estableixen valors límit de 
composició de diferents parà-
metres com ara pH, formaldehid, 
metalls pesants, pesticides, etc.

Cigne Nòrdic
Etiqueta oficial dels paï-
sos nòrdics

Tèxtil, cuir i pells, inclosos els 
productes per a la roba i mo-
bles, constituïts almenys pel 
90 % de fibres tèxtils.

Inclou criteris ambientals (com-
posició química, consum d’aigua 
i energia, etc.), criteris ètics i 
altres requisits relacionats amb 
les autoritats.
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Qui la promou / àmbit Productes certificables Criteris tècnics

Made in 
Green

Creada i aplicada per 
Aitex, Institut Tecnològic 
Tèxtil de la Comunitat 
Valenciana. 
La certificació i els seus 
protocols de treball 
s’han llicenciat en altres 
dos instituts homòlegs 
europeus, un al Regne 
Unit i un altre a Bèlgica.

Segueix la mateixa classificació 
que Oeko Tex, ja que la seva 
certificació és un dels requisits.

Per a la certificació s’han de 
complir els criteris tècnics 
aplicables a les tres certifica-
cions següents:

- Oeko-Tex 100 (relatiu a 
l’absència de substàncies 
nocives)

- UNE - EN ISO 14001:2004, 
EMAS o Oeko - Tex 1000 
(relatius a sistemes de gestió 
ambiental)

- Codi de conducta i responsa-
bilitat social segons CCRS-
AITEX, basat en la norma

internacional SA 8000 (relativa a 
criteris socials)

Distintiu de 
garantia de 

qualitat
ambiental

Departament de Territori 
i Sostenibilitat / Etiqueta 
oficial en l’àmbit català

Productes finals procedents 
de la pell que provenen d’un 
procés d’adobament.
Inclou pells acabades i pells 
manufacturades.
Pells acabades: pells tractades 
per transformar-les en articles 
finals.

Pells manufacturades: pells 
transformades en objectes, 
per exemple, productes de la 
confecció, tapisseria, calçat i 
marroquineria.

Inclou els criteris següents:
- Ús limitat de substàncies pe-

rilloses per a la salut i el medi 
ambient

- Control i limitació de les ai-
gües residuals

- Reducció de residus durant 
el procés de producció o 
distribució

Taula 8. Principals ecoetiquetes relatives al sector tèxtil i de calçat.
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Taula 9. Altres certificacions vinculades al sector tèxtil.

Hi ha altres certificacions més concretes i algunes amb criteris socials, com són:

Norma tèxtil orgànica global (GOTS): estableix requisits per a la cura del medi ambient al llarg 
de la cadena de provisió de tèxtils orgànics, a la vegada que sosté el compliment de criteris 
socials.

Skal: certificació i inspecció en l’agricultura orgànica i en el sector forestal, inclosa la indús-
tria tèxtil.

IMO: és un institut independent per a la inspecció i la certificació, enfocat a la certifi-
cació de productes orgànics.

Naturtextil estableix criteris d’anàlisi de la responsabilitat ecològica i social en els proces-
sos de producció tèxtil, a més d’alts estàndards de qualitat del producte acabat. Concedeix 
Naturleder per als productes de cuir.

L’Organic Content Standar (OCS, abans OE standards) verifica que un producte final con-
cret conté una quantitat determinada de material provinent de conreu ecològic.
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Figura 11. Aspectes que cal tenir en compte en el procés de disseny. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Ecodisseny: definició i objectius.

Des de fa uns quants anys, cal destacar que l’ecodis-
seny ha introduït una nova manera de pensar que neix 
de la necessitat de modificar l’actual model de producció 
i consum per fer-lo més sostenible, introduint l’aspecte 
ambiental en el procés industrial i les característiques del 
producte final. 

> 9.3. Ecodisseny

Cal destacar que, per assolir un disseny complet, integral 
i sostenible de productes o serveis, cal considerar i tenir 
en compte altres aspectes imprescindibles com són els 
aspectes ambientals i els aspectes socials.

Això vol dir que en la fase de disseny d’un producte 
o servei, moment en què se’n defineixen totes les ca-
racterístiques, estem determinant tots els aspectes 
associats a la composició, les matèries primeres uti-
litzades i el procés productiu; l’embalatge, el trans-
port i la comercialització; la utilitat i la funcionalitat; 

ECODISSENY

FUNCIONALITAT

COSTOS QUALITAT

ASPECTES AMBIENTALS

SALUT

DURABILITAT

SEGURETAT

LEGISLACIÓ

ESTÈTICA

ERGONOMIA

l’atractiu i el confort; la durabilitat, i la gestió ade-
quada al final de la seva vida útil. Per tant, tenim en 
compte tot el cicle de vida del producte o servei (des 
de l’obtenció de les matèries primeres necessàries 
fins a la gestió correcta al final de la seva vida útil).
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Si desglossem el cicle de vida d’un producte, com es 
pot observar, podem descobrir aquells aspectes que 
determinaran un bon o mal disseny en funció de les 
decisions preses en la fase de disseny i dels paràme-
tres que escollim:

> Fase preproductiva 

Obtenció de matèries primeres i processament de 
material: 

•	Tipus	de	matèria:	més	o	menys	 tòxica,	perillosa	o	
difícil de gestionar.

•	 Manera	 d’obtenir·les:	 processos	 contaminants	 o	
ineficients (consum d’aigua, energia o altres subs-
tàncies) i condicions laborals o socials.

•	Transport	de	les	matèries	primeres:	com	més	lluny,	
més consum energètic i més contaminació. Tipus 
de mitjà de transport, combustible i eficiència.

> Fase productiva 

•	Ús	eficient	de	matèries	primeres	i	reducció	de	resi-
dus i costos.

•	Eficiència	en	el	consum	d’aigua	i	energia	(reducció	
d’emissions contaminants i costos).

•	Coordinació	eficient	de	recursos	humans.

•	Condicions	laborals	o	socials.

> Fase de comercialització i distribució

•	 Dissenyar	 el	 producte	 pensant	 en	 el	 transport	 i	
l’embalatge.

•	Minimització	de	l’embalatge	(optimització	d’aquest	
embalatge per a la seva funció específica) i proces-
sos eficients.

•	Maximitzar	l’eficiència	en	la	distribució,	el	transport	
i la instal·lació.

> Fase de vida útil del producte (ús i consum) 

•	El	producte	ha	de	complir	correctament	els	 requi-
sits de qualitat, de seguretat, legals, de funcionali-
tat, de sostenibilitat, d’estètica, de durabilitat, d’er-
gonomia, etc.

•	Manteniment	 (disposar	 de	 peces	 de	 recanvi,	 que	
en el cas del tèxtil són botons, cremalleres, etc., 
i facilitar que les peces durin i siguin reparables) i 
consumibles optimitzats (en el cas del tèxtil, facili-
tar que sigui fàcil de rentar). 

> Gestió final 

•	Reutilització,	preparació	per	a	 la	 reutilització,	 reci-
clatge (reintroducció al cicle productiu, subproduc-
te per a altres processos) o altres tipus de valorit-
zació, de manera eficient.
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Figura 12. Cicle de vida d’un producte. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Ecodisseny: definició i objectius.

Per tant, podem concloure que dissenyar correc-
tament és trobar la millor solució a una necessitat, 
d’acord amb les condicions del moment i de l’en-
torn, amb l’objectiu final d’assolir una millor qualitat 
de vida present i futura. 
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Cal destacar la Norma UNE-EN ISO 14006:2011, que 
estableix les directrius per a la incorporació de l’eco-
disseny com a part d’un sistema de gestió ambiental. 
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Per completar aquest apartat, es presenten un seguit 
d’iniciatives i experiències relacionades amb l’ecodis-
seny en general, però que també poden servir de font 
d’informació per aplicar l’ecodisseny al sector tèxtil:

1. Estratègia catalana de l’ecodisseny, per a una 
economia circular i ecoinnovadora

Assolir l’objectiu d’una economia competitiva i sosteni-
ble en el temps requereix aprofitar les eines i els instru-
ments que ens permetin generar productes i serveis de 
qualitat, eficients, adequats per al seu ús, ambientalment 
correctes i socialment responsables. L’Estratègia catala-
na d’ecodisseny (http://mediambient.gencat.cat/ca/05_
ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/es-
trategia_ecodisseny) és un dels principals instruments de 
la Generalitat de Catalunya per incentivar la incorporació 
de l’ecodisseny en el procés productiu, impulsar la trans-
versalitat i la transferència de coneixement, i incentivar el 
consum de productes i serveis sostenibles a Catalunya. 

2. Premi Catalunya d’Ecodisseny 2015

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, va crear l’any 2014 el premi Catalu-
nya d’Ecodisseny (www.premiecodisseny2015.cat). 

Aquest premi reconeix productes, productes en desen-
volupament i estratègies de foment de productes, que 
estiguin dissenyats per millorar el comportament ambi-
ental dels productes i els serveis al llarg del seu cicle de 
vida. És una evolució del premi Disseny per al Reciclatge 
que l’Agència de Residus de Catalunya convocava des 
de l’any 2001, tot ampliant el seu abast per integrar tots 
els aspectes que intervenen en la sostenibilitat dels pro-
ductes —estalvi de recursos, disseny de nous models de 
consum, optimització del final de vida, etc. S’emmarca 
en l’Estratègia catalana d’ecodisseny – Ecodiscat i és 
una de les eines per promoure la incorporació de l’eco-
disseny i el mercat dels productes ecodissenyats.

La primera edició d’aquest premi tindrà lloc durant l’any 

2015. S’hi podran presentar al premi els dissenyadors 
(inclosos estudiants) o fabricants de productes o els im-
pulsors d’estratègies tant de Catalunya com de països 
de l’entorn euromediterrani, gràcies a la col·laboració 
amb el programa SWITCH-MED i amb el Programa de la 
Nacions Unides per al Medi Ambient.

Els guanyadors del premi, a més de la dotació econò-
mica i del diploma corresponent, gaudiran d’accions de 
promoció, com ara la participació en una exposició itine-
rant i en seminaris i jornades de difusió i la seva presència 
destacada en el catàleg del premi.

Cal destacar que entre els guanyadors i mencionats de 
les diferents edicions de l’anterior premi Disseny per al 
Reciclatge es troben diversos exemples del sector tèxtil 
i del calçat, com ara l’Infinitloop, l’ús de residus de les 
indústries tèxtil i de l’adoberia per a la tintura de teixits, la 
SNIPE 100 sabata 100 % compostable i la Butaca Bo-
ost (en trobareu més informació a http://www.arc.cat/
dxr2013 www.premiecodisseny2015.cat).

3. Xarxa Compra Reciclat 

La xarxa Compra Reciclat (http://xcr.arc.cat) és un es-
pai de trobada virtual entre oferents i demandants de 
productes reciclats, reciclables o biodegradables. Va 
ser creada per l’Agència de Residus de Catalunya l’any 
2006 amb el propòsit d’establir un nucli de connexió en-
tre agents i dinamitzar el mercat d’aquests productes. 

En la xarxa es poden trobar exemples de productes que 
afavoreixen l’eficiència dels recursos, alguns del sector 
tèxtil, com ara roba i calçat.

4. Compra verda pública del sector de tèxtil 

Les diferents administracions públiques, amb els desple-
gaments normatius, estan legitimades per incloure crite-
ris ambientals en la contractació pública. Cal destacar 
que les administracions públiques han establert guies 
i criteris per a productes de diversos sectors, entre els 
quals hi ha el sector tèxtil. 
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En l’àmbit català, la Direcció General de Qualitat Ambi-
ental ha elaborat la Guia de la contractació de productes 
tèxtils ambientalment correcta, per facilitar la integració 
d’aspectes mediambientals en la contractació pública 
de subministraments de productes tèxtils (http://terri-
tori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/
perfil_de_contractant/compra_verda_publica/guies_
per_a_lambientalitzacio_de_la_contractacio_publica/
guies_de_la_generalitat_de_catalunya/documents/guia_
amb_contr_textil.pdf). En concret, se centra en els pro-
ductes tèxtils que l’Administració pública adquireix, que 
són principalment els destinats als usos següents:

•	Equipar	 diferents	 treballadors	 públics	 amb	uniformes	
(inclou vestits, bates, bruses, camises, caçadores, ar-
milles, gorres, faldilles, mitjons, corbates, etc., tant per 
a usos comuns com per a usos especialitzats per part 
dels cossos de policia, bombers o agents rurals).

•	Equipar	els	centres	públics	(oficines,	centres	educatius,	
centres assistencials, museus, etc., amb cortines, llen-
çols, tovalloles, cobertors, pijames, coixins, tendals, 
catifes, etc., és a dir, tèxtils per a interiors).

•	En	menor	proporció,	cobrir	necessitats	de	productes	
tèxtils per a esdeveniments puntuals (com ara samar-
retes, mocadors, motxilles, bosses, etc.).

En l’àmbit europeu, l’any 2012 es van publicar els criteris 
de compra verda pública que la Unió Europea ha desen-
volupat per al sector tèxtil (http://ec.europa.eu/environ-
ment/gpp/pdf/criteria/textiles.pdf). També es va publicar 
un informe tècnic que explica les consideracions tècni-
ques per arribar a establir els criteris esmentats (http://
ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/textiles_tbr.pdf).

Dins de la compra pública, també cal fer menció de la 
compra pública socialment responsable (CPSR), en la 
qual destaca el Projecte Landmark (http://www.land-
mark-project.eu/ca/sobre-landmark/), un projecte inter-
nacional que va ser fundat conjuntament amb la Unió 
Europea, desenvolupat a partir de l’associació de set 
organitzacions europees, entre les quals hi ha ciutats, 

governs locals i organitzacions expertes a escala nacio-
nal i internacional, i implantat en un període de tres anys 
(d’abril de 2011 a març de 2014). Aquest projecte va tre-
ballar per redirigir les pràctiques de compres i contracta-
ció cap a productes i serveis produïts amb unes condici-
ons laborals justes i dignes. Al seu informe Experiències 
d’èxit en CPSR (http://www.landmark-project.eu/filead-
min/files/de/Bremen_AFZ/LANDMARK2014-CAT.pdf), 
del 2014, es recullen exemples de concursos públics 
en els quals s’ha integrat la responsabilitat social. En el 
cas català, s’exposa l’exemple de la col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya per treballar en convocatòries 
de licitació previstes per incloure el compliment dels con-
venis fonamentals de l’Organització Internacional del Tre-
ball com un dels requisits. L’any 2012, Barcelona Serveis 
Municipals ja va incloure aquest tipus de clàusules en la 
convocatòria de licitació de roba de treball.

5. Manual d’ecogestió núm. 10. Prevenció de la con-
taminació en la tintura, l’estampació i els acabats 
tèxtils (primera edició: desembre de 2002)

Aquest manual (http://www.gencat.cat/mediamb/publi-
cacions/monografies/ME10_prev_contam_tintura_tex-
tils.pdf) recull tecnologies provades i exemples d’ecoefi-
ciència duts a terme en empreses catalanes, es basa en 
les experiències de diferents unitats del Departament de 
Medi Ambient, el treball d’experts i les aportacions del 
mateix sector i constitueix una eina de treball imprescin-
dible per a les empreses del sector de la tintura, l’estam-
pació i els acabats tèxtils que vulguin descobrir aquestes 
oportunitats, que els han d’ajudar en la seva millora me-
diambiental i empresarial.
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10. RESUM

Guia de 
bones pràctiques

En aquesta guia de bones pràctiques es recullen els 
requisits mínims que hauria de complir tota entitat que 
es dediqui a l’activitat de gestió de residus tèxtils i de 
calçat, la preparació per a la reutilització i la valoritza-
ció material, centrant l’abast tant en la recollida selec-
tiva del residu domèstic com industrial, de manera que 
tant les empreses del sector com els tècnics munici-
pals es regeixin per uns principis d’actuació mediam-
biental homogenis. 

El punt de partida d’aquesta guia de bones pràctiques 
ha estat la definició i l’origen del residu, així com les 
seves possibles vies de gestió. Es descriu la compo-
sició del residu, com es classifica i quin impacte ambi-
ental té la indústria del tèxtil respecte a la reutilització 
del residu, on es mostra que la recuperació d’aquesta 
fracció comporta una millora ambiental important.

L’anàlisi de la situació actual de recuperació del tèxtil 
i el calçat a Catalunya mostra que aquesta fracció es 
pot considerar la «cinquena fracció» quant a generació 
i que el percentatge de recollida s’hauria de millorar 
molt significativament, per la qual cosa caldria treballar 
plegats en la millora de la recollida selectiva d’aquest 
residu. 

Aquesta situació és particularment important pel fet 
que el tèxtil és la fracció recollida selectivament amb 
més potencial de reutilització, gestió prioritària en les 
polítiques europees després de la prevenció.

Analitzats els processos d’aquestes instal·lacions, 
s’ha observat que l’eficiència d’aquests processos és 
molt alta, entre la preparació per a la reutilització i el 
que es destina a la valorització material. 

A fi de continuar en la millora ambiental i més soste-
nible d’aquests processos s’han proposat un conjunt 
d’oportunitats de millora orientades a minimitzar els 
impactes ambientals detectats. També es proposen 
oportunitats de millora en la recollida selectiva del resi-
du perquè els tècnics municipals disposin d’eines per 
optimitzar-ne els resultats.

S’ha posat en relleu la tasca social que tant històrica-
ment com avui dia fan moltes de les entitats socials 
que es dediquen a la recuperació del tèxtil i el calçat, i 
per tant la millora social implícita que comporta aques-
ta activitat de gestió de residus.

Finalment, es mostren les principals iniciatives de mi-
llora ambiental en el sector tèxtil centrades en ecoeti-
quetes i en l’ecodisseny, amb l’objectiu de clarificar-ne 
l’origen i el contingut i fomentar-ne i incentivar-ne 
l’aplicació i l’ús perquè avancem cap a una societat 
del reciclatge més innovadora i sostenible.

Confiem que la Guia de bones pràctiques per a la pre-
paració per a la reutilització i la valorització dels re-
sidus tèxtils i de calçat impulsarà aquest sector com 
un referent tècnic, econòmic i legal, que reconegui i 
potenciï l’activitat de les empreses en general i de les 
empreses d’economia social com a motor de genera-
ció de teixit empresarial en determinats espais de la 
gestió de recursos i residus. I que, a la vegada, servirà 
per avançar en matèria de prevenció i gestió de resi-
dus, contribuir a l’obtenció i l’ús eficient dels recursos 
i afavorir el desenvolupament d’una economia circular 
i baixa en carboni.
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ADR  Acord europeu relatiu al transport internacional de mer-
caderies perilloses per carretera

ARC Agència de Residus de Catalunya
CA  Comunitat autònoma
CDR Combustible derivat de residu
CER Catàleg europeu de residus
DARI Declaració anual de residus industrials
DARIG Declaració anual de residus industrials per a gestors 
JRR Justificant de recepció de residus
FA Fitxa d’acceptació 
FI Full de seguiment itinerant 
FS Full de seguiment
PRECAT20   Programa General de Prevenció i Gestió de Residus   
 i Recursos de Catalunya 2013-2020
SDR Sistema Documental de Residus

DEFINICIONS: 

Justificant de recepció de residus (JRR): es defineix com l’albarà 
que lliura el gestor de residus a la recepció de quantitats inferiors a 
les especificades a l’annex 1 del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
procediments de gestió de residus, que no estiguin documentades 
amb FS o FI. La formalització d’aquest justificant és responsabilitat 
del gestor del residu.

Full de seguiment (FS): es defineix com el document que ha 
d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu 
recorregut. La formalització d’aquest full és responsabilitat del pro-
ductor o el posseïdor del residu.

Full de seguiment itinerant (FI): es defineix com el document de 
transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i 
de manera itinerant fins a un màxim de vint productors o posseïdors 
de residus. La formalització d’aquest full és responsabilitat del pro-
ductor o el posseïdor del residu.

Fitxa d’acceptació (FA): es defineix com l’acord normalitzat que 
han de subscriure el productor o posseïdor del residu i l’empresa 
gestora escollida. La formalització d’aquesta fitxa és responsabilitat 
compartida entre el productor o el posseïdor i gestor.
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