
Nous horitzons en la reutilització 
i reciclatge de tèxtil

Un projecte per a compartir les bones pràctiques
i vincular les iniciatives innovadores del sector tèxtil 

circular a l'Euroregió Pirineus Mediterrània
Estudi de mercat sobre la reutilització del tèxtil
Juntament amb REAS Balears, Deixalles ha elaborat una anàlisi 
econòmica dels costos de recollida de roba, des del contenidor 
fins a les instal·lacions, constatant que el percentatge més gran 
del cost final és atribuïble a la mà d’obra del procés (65%).
També es va realitzar una caracterització de roba a partir de la 
roba provinent de contenidors i de donacions puntuals de 
particulars a les diverses seus de Deixalles. 
A més, s’ha fet un recull d’espais i iniciatives que obrissin noves 
vies de comercialització de la roba reutilitzada.

Importància del sector del reciclatge/reutilització 
en la generació de llocs de feina d’inclussió
Els projectes d'inserció ofereixen una activitat professional a 
persones en situació o en risc d’exclussió socials. Així, els 
treballadors i treballadores dels tallers i centres d'inserció, es 
beneficien de retribucions i suport per a la reincorporació a la feina 
per tal de recuperar els hàbits professionals.
De l’estudi elaborat per Solidança sobre la importància del reciclatge 
i la reutilització tèxtil en la creació de llocs de treball adaptats a 
persones en situació de vulnerabilitat social se’n conclou que per 
cada mil tones de roba es creen més de quaranta llocs de feina.

El paper de les entitats socials al SCRAP tèxtil
Un SCRAP és un Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada 
del Productor i és l’organisme encarregat de què les empreses 
es responsabilitzin dels residus que se’n deriven dels productes 
que posen al mercat. Moltes fraccions de residus compten ja 
amb un sistema de gestió d’aquestes característiques (com ara 
els envasos amb Ecoembes), però la implementació d’un SCRAP 
per la fracció tèxtil està encara per determinar.
En aquest sentit, s’ha estudiat el cas del SCRAP francès 
Refashion i s’han explorat les necessitats i demandes de les 
entitats socials del sector tèxtil per influir en la conformació final 
d’aquest futur sistema de gestió.

Estudi de mercat sobre el reciclatge del tèxtil
S’ha elaborat estudis sobre les següents temàtiques:

Tecnologies actualment existents quant a tipus de reciclatge tèxtil. 
S’han identificat diverses fibres obtingudes de processos de 
reciclatge a escala internacional i s’han classificat segons 
tecnologies i mètodes de reciclatge.

Recull de les principals normatives que afecten directament el 
sector tèxtil. 

S’han recollit i unificat els marcs legals en l'àmbit europeu i 
estatal de cap a on caminarà el sector en els pròxims anys. 

Recull de diversos projectes que tenen per objectiu la 
recuperació de tèxtils i la utilització de residus post consum com 
a matèria primera.

Altres aspectes rellevants del projecte
Caracterització de la bossa tipus de roba

La composició de les bosses de fraccions 
recollides més comunes (rebuig, envasos, 
vidre…) estan amplament estudiades, cosa que 
permet adaptar els sistemes de recollida per 
minimitzar els impropis i millorar la reciclabilitat. 
El cas de la roba, però, encara no s’havia 
estudiat prou fins la realització d’aquest estudi.

Es va crear un mapa participatiu per identificar tots els 
actors del sector tèxtil i promoure la seva interconnexió 
i l’aparició de sinergies i projectes de col·laboració entre 
ells. Aquest mapa és de lliure accés i permet als actors 
interessats registrar-se de forma gratuïta.

Jornada de treball a Lavelhanet

Es va visitar la planta de gestió de residu tèxtil de Lavelhanet on es troba 
la seu de l’empresa Vertex. Van participar les entitats del projecte i 
representants de l’Euroregió, l’administració pública de Catalunya, França 
i el Govern de les Illes Balears.

Creació d’una xarxa de cooperació
Aquest projecte ha permès la creació d’una xarxa de cooperació entre 
empreses d’inserció del sector tèxtil, que alhora ha fomentat l’intercanvi 
de coneixements i pràctiques per avançar cap a una indústria més 
sostenible i socialment inclusiva. 

Mapatge participatiu


