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Què hi trobaràs en 
aquesta guia? 
Informació sobre els problemes 
que causen els residus que 
generes en el teu dia a dia 
i solucions als mateixos, 
classificades pel seu nivell 
d’eficàcia. Perquè et resulti senzill 
realitzar algunes de les mesures 
plantejades, també disposaràs d’un 
apartat de material complementari. 
A més, trobaràs informació 
sobre les noves regulacions 
autonòmiques en matèria de 
residus.

Informació sobre els 
problemes que causen els 
residus que generes en el 
teu dia a dia

Nivell amateur

Nivell avançat

Nivell expert

Mesures per prevenir 
residus

Material i informació 
complementària 

Informació sobre les 
regulacions de la Llei 
8/2019, de 19 de febrer, de 
residus i sòls contaminats de 
les Illes Balears

Iconografia  
de la guia
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Tèxtil  

 ] Dóna
 ] Ven 
 ] Intercanvia
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1. Roba, calçat i complements

Segons l’ONU, el consum de roba es 
va duplicar entre l’any 2000 i 2014, 
convertint a la indústria de la moda en 
la segona més contaminant del món. 
Avui, la producció tèxtil suposa el 20% 
del malbaratament total d’aigua a nive-
ll global, genera més emissions de car-
boni que tots els vols i enviaments ma-

rítims internacionals junts (el 8% dels 
gasos d’efecte hivernacle) i és respon-
sable que cada segon s’enterri o cremi 
una quantitat de tèxtils equivalent a un 
camió d’escombraries. Centrant-nos a les 
Balears, s’estima que el tèxtil compon el 
9,32% de les escombraries municipals.

Vestir-se no té perquè implicar destros-
sar el planeta comprant compulsiva-
ment roba de mala qualitat. És urgent 
canviar la idea que tenim de la moda 
per una altra més respectuosa amb el 
medi ambient, que posi en valor la qua-
litat, l’origen, la reutilització i la mesura, 
sense renunciar a l’estètica. 

A continuació et proposem un rep-
te anual perquè et visteixis al teu gust 
sense contaminar el planeta. 

7500 
litres 

d’aigua

INDÚSTRIA TÈXTIL
8% dels gasos 
d’efecte
hivernacle

=

dels residus 
municipals

9,3% 

https://news.un.org/es/story/2019/04/1454161
https://news.un.org/es/story/2019/04/1454161
https://news.un.org/es/story/2019/04/1454161
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4477068
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SEGONA 
MÀ

Mesures anteriors + procura que 
tota la roba nova que adquireixis 
cada any reuneixi el menys una de 
les característiques anteriors.  

Mesures anteriors + procura que, 
com a mínim, la meitat de la roba 
nova que adquireixis cada any reu-
neixi el menys una de les següents 
característiques: 
- De segona mà. 
- Feta a partir de materials soste-
nibles: materials reciclats (plàstic, 
niló, cotó, pneumàtics) i / o ecolò-
gica certificada. 
- De proximitat. Feta, preferiblement, 
a les Balears o a l’Estat espanyol. 
- Intercanviada. Entre els teus fa-
miliars i amics o en esdeveniments 
d’intercanvi de roba. 

Evita, sempre que sigui possible, 
comprar roba amb fibres sintè-
tiques (niló, poliamida, polièster, 
acrílic, etc.). Procura que la majo-
ria de la teva roba nova estigui feta 
al 100% de fibres naturals. 

Cada any treu totes les teves pe-
ces de vestir de l’armari i classifi-
ca-les en tres grups: les que mai et 
poses, les que et poses i les que te-
nen desperfectes o estan trencades. 

On comprar roba sostenible? 

On arreglar roba, calçat i complements? 

A partir de l’11 de maig de 2021, totes 
les deixalleries de les Balears rebran i 
emmagatzemaran roba per a la seva 
reutilització o preparació per a la reu-
tilització. 

Fes servir la teva pròpia bossa o 
motxilla per comprar roba. 

 

 ] Dóna
 ] Ven 
 ] Intercanvia

Dóna, ven o intercanvia les que mai 
et poses. 

 ] Repara

Porta a sabateries i a botigues de 
costura les peces i complements 
(bosses, motxilles, etc) que vols 
arreglar. O repara-les tu mateix. 

roba que necessito

Quan vagis a comprar no ho fa-
cis per impuls. Fes una llista de les 
peces que veritablement necessi-
tes per sentir-te bé. Al fer-la valo-
ra, per a cada peça, si te la posaràs 
més de 2 o 3 vegades. 

Repte anual

 ] Recicla

Si alguna peça no es pot arreglar 
intenta reciclar-la (per exemple, 
amb les samarretes trencades pots 
fer draps de cuina) o porta-la a la 
deixalleria. 

MADE IN
BALEARIC
ISLANDS

ROBA AMB 
DESPERFECTES

ROBA QUE NO 
EM POSO

ROBA QUE SÍ 
EM POSO

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1oJmSv8oyLHaw3YjSN8HLS3DaPZQnUVl1&ll=39.77015799999998%2C2.907609400000002&z=10
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1oJmSv8oyLHaw3YjSN8HLS3DaPZQnUVl1&ll=39.77015799999998%2C2.907609400000002&z=10
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No rentis la roba més del neces-
sari, i quan ho facis segueix les se-
güents premisses: omple la renta-
dora, empra aigua freda, fes-ho en 
cicles curts, amb sabó líquid i sen-
se suavitzant. Després seca la roba 
a l’aire lliure.

2. Bugada

Mesura anterior + empra sabons 
ecològics certificats 

Mesures anteriors + compra el sabó 
a granel. 

Aproximadament el 35% dels micro-
plàstics que s’alliberen directament en 
els oceans procedeixen de tèxtils sin-
tètics. Un gran nombre d’aquestes mi-
cropartícules es generen quan fem la 
bugada: en cada cicle de rentat eme-
tem entre 31.000 i 3.000.000 fibres 
de plàstic microscòpiques que acaben 
contaminant la mar. 

A més, rentar la roba implica produir 
una gran quantitat de residus d’enva-
sos associats als productes de neteja. 

Per a reduir o evitar els anteriors proble-
mes, et plantegem les següents mesures.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110629/jrc110629_final.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110629/jrc110629_final.pdf
https://www.patagonia.com/blog/2019/02/teaming-up-to-get-to-the-bottom-of-microfiber-pollution/
https://www.patagonia.com/blog/2019/02/teaming-up-to-get-to-the-bottom-of-microfiber-pollution/
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4. 
Adquireix productes K.M 0.

5. 
Compra el màxim nombre de 
productes a granel o en envasos 
reutilitzables.

6. 
Si compres productes envasats 
d’un sol ús prioritza els formats 
grans, els envasos fets de me-
tall, paper o vidre davant els de 
plàstic i evita els embalatges 
superflus.

Les 13 claus  
per prevenir  
residus

1. 
Rebutja tots aquells productes o 
utensilis d’un sol ús que et donin 
sense que els demanis.

2. 
Informa’t. Esbrina on i com com-
prar productes prevenint residus.

3. 
Disposa de material necessari 
per fer la compra prevenint re-
sidus.

 Producte
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10. 
Beu aigua d’aixeta o contracta un 
servei d’aigua a domicili amb dis-
pensadors i bidons reutilitzables.

11. 
Fes-ho tu mateix. 

12.
Reutilitza, repara i recicla.

13. 
Promou en el teu entorn aquest 
tipus de mesures. Difon aquesta 
guia. 

7. 
Evita comprar estris i productes 
d’un o pocs usos.

8. 
Evita comprar productes que 
continguin substàncies tòxiques.

9. 
Compra la roba justa per sen-
tir-te bé i cuida-la. Dóna o ven la 
que no facis servir.

 ] Dóna
 ] Ven
 ] Intercanvia

RESIDU 
ZERO






