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Altres aspectes del model de consum de 
tèxtil

 Roba de molt baixa qualitat difícilment reutilitzable

 Roba low cost a preus molt baixos

 Roba multifibres que dificulta el seu reciclatge

 Augment del % de rebuig (en alguns casos arriba al 80-90%)



Llei 8/2019 de Residus i Sols 
Contaminats de les Illes Balears

 Obligatorietat per els ens locals de la recollida del residu tèxtil  en un 
termini de 24 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei (maig 2021)

 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. 



El paper de les entitats socials

 3 empreses d’inserció de les illes més Càritas Eivissa es dediquen a la 
recollida i reutilització de roba de segona mà

 A través d'aquesta activitat econòmica desenvolupen itineraris d'inserció 
laboral com a trànsit a l'ocupació ordinària per a persones en situació o risc 
d'exclusió social. 

 Aquestes empreses d'inserció i les seves entitats promotores realitzen la 
recollida de forma gratuïta, i financen la seva activitat de recuperació de 
tèxtils a través de la comercialització de la roba recuperada

 Amb la comercialització de la roba recuperada han de fer front als seus costos 
de recollida, selecció i comercialització i tractament del rebuig. 



Situació post COVID

 Disminució del preu de la roba usada degut als efectes de la pandèmia i a la 
davallada de la qualitat (30-50% inferior al habitual)

 Problemes d’emmagatzematge al no poder donar sortida a la roba

 Alt percentatge de rebuig als contenidors

 Dificultat per donar sortida a la roba com a reciclatge

 Increment costos per EPI’S, gel desinfectant..
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Cost de la recollida de tèxtil a Mallorca



Qui ha de pagar els costos de la 
recollida i tractament de tèxtil?

 Segons la normativa de residus els productors són els que s’han de fer càrrec 
del cost de la gestió dels seus residus a través d’un Sistema Col·lectiu de 
Responsabilitat Ampliada del Productor (cas de França amb Refashion)

 A l’estat espanyol, encara no hi ha cap SCRAP de tèxtil, el MITERD ha posat 
com a data per a que es posi en marxa el 2024



I mentrestant?

 Les entitats socials no poden seguir assumint íntegrament els costos de la 
recollida diferenciada de tèxtil, per altra banda és una eina molt important 
per poder dur a terme els nostres itineraris d’inserció laboral a través dels 
contractes d’inserció. Per això proposam:

 Licitacions per fer la recollida diferenciada del tèxtil amb reserva de mercat(Llei 
9/2017)  i que cobreixi els 0,17 € (cost mínim). En els criteris de puntuació valorar 
l’experiència.

 Per municipis petits: figura de contracte menor

 Ajudes als municipis per poder fer la recollida diferenciada del tèxtil

 Ajudes a les entitats socials.(Ex Subvenció Euroregió Pirineus Mediterrània)



Experiències d’altres llocs
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Experiències d’altres llocs

Font: ModaRe






	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Altres aspectes del model de consum de tèxtil
	Llei 8/2019 de Residus i Sols Contaminats de les Illes Balears
	El paper de les entitats socials
	Situació post COVID
	Diapositiva 8
	Cost de la recollida de tèxtil a Mallorca
	Diapositiva 10
	I mentrestant?
	Experiències d’altres llocs
	Experiències d’altres llocs
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15

