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JORNADA RESIDU TÈXTIL
Producció de residu tèxtil a les Illes Balears (dades de 2019)

42 Kg
anuals

48.000 tones
anuals
1.149.460 habitants

JORNADA RESIDU TÈXTIL
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Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears
Article 2. Finalitat i objectius.

A més de les fraccions previstes per la normativa europea i estatal, és obligatòria per
als ens locals de les Illes Balears la recollida diferenciada de matèria orgànica
compostable (fracció orgànica dels residus domèstics) i poda, de l’oli vegetal usat, dels
residus dels tèxtils i dels residus perillosos, tots d’origen domiciliari.

Article 29. Recollida de residus, preparació per a la reutilització, el reciclatge i
la valorització.

Els ens locals han d’establir sistemes per potenciar l’opció del compostatge domèstic i
comunitari, i la recollida separada tindrà en compte les prescripcions següents:
a) Haurà d’incloure, com a mínim, les fraccions de paper, metall, plàstic, vidre, matèria
orgànica compostable, podes, tèxtils i oli vegetal.

Article 31. Deixalleries municipals.

Totes les deixalleries han d’incloure la recepció i l’emmagatzematge selectiu de
productes usats i residus destinats a la seva reutilització o preparació per a la
reutilització. Almenys ha de ser així per a residus d’aparells elèctrics i electrònics,
mobles, tèxtils i altres en què així es faci constar en la seva autorització.

JORNADA RESIDU TÈXTIL
Obligació per part dels ens locals de recollir selectivament el residu tèxtil
Article 2. Finalitat i objectius.

De la mateixa manera que ho preveu la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, o
l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, de directrius per a la inclusió de
clàusules de caràcter social en la contractació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma, de manera prioritària i en la mesura que sigui possible, s’ha de potenciar la
intervenció d’entitats de caire social en la recollida i la preparació per a la reutilització
dels residus tèxtils, els d’aparells elèctrics i electrònics, els voluminosos i, també, per al
tractament de la matèria orgànica en la producció de compost.

Disposició Transitòria tercera .
Els ens locals disposen d’un termini de 24 mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei per implantar la recollida diferenciada de la matèria orgànica
compostable, la poda, l’oli vegetal usat, els residus tèxtils i els residus
perillosos, tots d’origen domiciliari.
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JORNADA RESIDU TÈXTIL
Projecte de llei de residus estatal
RAP als tèxtils
Preveu la seva entrada en fucionament abans dels 3 anys una vegada
aprovada la llei. La versió anteior en preveia 5. L’al·legació del Govern fou
que entràs en vigor abans dels 2 anys.
La implicació dels productors és clau
Cal implicar els productors que, segons el que anunicien, estan conscienciats
en què s’han d’involuclar en la solució del problema que genera el seu
sistema de producció i consum.
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Convocatòria d’ajuts, mitjançant subvencions públiques, per impulsar l’economia
social i circular, gestionar de forma sostenible els residus turístics i crear llocs de
feina per persones en risc d’exclusió (2019- 2020)

PRESSUPOST: 700.000 €

Reutilització del residu
tèxtil produït a Menorca,
com a eina d’inserció
socio-laboral.
Mestral Inserció i Medi
Ambient, S.L.U.
32.298,13 €

Gestió sostenible del residu
tèxtil generat per la
industria turística a les Illes
Balears.
Eines X Inserció, Empresa
d’Inserció, S.L.
3.962,42 €
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Convocatòria d’ajuts, mitjançant subvencions públiques, per impulsar
l’economia social i circular, gestionar de forma sostenible els residus turístics i
crear llocs de feina (2021- 2023) (per a entitats privades)
PRESSUPOST: 1.300.000 €

La roba i els residus tèxtils es consideren residus prioritaris a l’hora de finançar
actuacions o projectes dins les línies de finançament relatives a:


Reutilització de productes



Preparació per la reutilització de residus



Reciclatge de residus



Projectes d’I+D+i en matèria de residus en el marc de l’economia circular
Presentació de sol·licituds fins el 2 de juliol

08

JORNADA RESIDU TÈXTIL
Convocatòria de subvencions per al finançament d’inversions relatives a la
prevenció, reducció i gestió de residus a les illes Balears per als anys 2021,
2022 i 2023. (per a entitats locals)
PRESSUPOST: 2.180.000 €

Es destina una partida de 200.000 € per al finançament de la recollida
selectiva de roba i residu tèxtil.


Fins a 5 € per tona recollida



De 1.575 € a 100.000 € per municipi segons el nombre d’habitants



Es prioritzaran les actuacions amb participació d’entitats de caire social



Permetrà el finançament dels costs de recollida i transport fins a les
instal·lacions de gestió
Pendent de publicació al BOIB

JORNADA RESIDU TÈXTIL
Euroregió Pirineus Mediterrània. Fons de Suport COVID-19

Avançar cap a una autèntica economia circular als tres territoris de l'Euroregió,
en particular en l’àmbit del reciclatge i aprofitament dels recursos tèxtils. Hi
participen diferents entitats i institucions dels 3 territoris. Té un pressupost de
70.000 euros.
PROJECTE PRESENTAT PER LA FUNDACIÓ DEIXALLES
Nous horitzons en la reutilització i reciclatge de tèxtil després del COVID
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GRÀCIES PER LA VOSTRA
ATENCIÓ

