
DESTOCKA
Dóna vida als stocks tèxtils



La Llei 7/2022, del 8 d’abril, de Residus i Sòls Contaminats per a una 
Economia Circular, prohibeix la destrucció d’excedents no venuts de productes 
no perdurables, entre els quals es troben la roba i el calçat.

Tenim l'oportunitat de donar un impuls definitiu a la gestió apropiada dels 
estocs de tèxtil. El Programa Destocka és fidel a la Llei de Residus 7/2022, a 
l'Estratègia Europea de productes tèxtils i a un model econòmic circular, en què 
prevalgui la reintroducció del tèxtil en la cadena productiva, perllongant-ne el 
cicle de vida. L'objectiu és aconseguir el màxim aprofitament dels estocs per a 
convertir-los en un recurs amb fi social. 

El Programa Destocka es dirigeix a empreses i botigues que volen desfer-se 
dels seus excedents tèxtils d'una manera responsable i eficient, accedint a més a 
beneficis fiscals.

APOSTEM PER LA REUTILITZACIÓ
 3 El producte més sostenible és el que ja està fabricat
 3 Contribueix a crear un món més just i sostenible

PROGRAMA DESTOCKA
Una segona oportunitat per als excedents tèxtils



DESTOCKA PAS A PAS

Una empresa o botiga vol desfer-se dels 
excedents. Contacta amb Humana. 

Humana els recull i els trasllada a la planta de 
preparació per a la reutilització. 

Els articles tèxtils es classifiquen i destrien per 
a determinar-ne la destinació final. 

Botigues 
Humana  
a Espanya.  
Sense 
cost per al 
donant.

Botigues 
Humana  
a Portugal 
i França. 
Sense 
cost per al 
donant.

Botigues 
Humana 
a la resta 
d'Europa o 
botigues a 
l'Àfrica.  
Amb cost 
per al 
donant.

Distribució 
gratuïta  
a l'Àfrica.  
Amb cost 
per al 
donant.
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 3 Els beneficis previstos d'aquestes transaccions  
es dediquen 100% al cumpliment dels fins de la fundació



UN PROGRAMA DE RSE A LA TEVA MIDA

El planeta hi guanya

• Benefici social
 3 Millora de les condicions de vida de qui més ho necessita gràcies als 
nostres projectes de cooperació al desenvolupament i d'ajuda al territori 
més proper.

• Benefici ambiental
 3 Reducció de les emissions i lluita contra les conseqüències del canvi 
climàtic: per cada kg de roba recuperat i que no acaba en un abocador, 
evitem l’emissió de 6,1 kg de CO2.

 3 El valor de la reutilització: és més responsable reutilitzar a Catalunya una 
peça en bon estat que enviar-la a l’estranger. 

 3 Criteri de sostenibilitat: la gestió de l’estoc a Catalunya representa un 
cost més eficient que enviar-la a l’estranger.

La teva organització hi guanya
• Solució sostenible als excedents de roba i calçat, 

segons la Llei 7/2022, del 8 d'abril, de Residus i Sòls 
Contaminats per a una Economia Circular.

• Enfortiment de la imatge corporativa.

• Contribució al desenvolupament del programa de RSE.

• Engagement dels treballadors.

• Possibilitat de col·laborar amb els programes socials d'Humana, amb 
aportació directa de fons.

• Deduccions fiscals per donatius a fundacions i associacions (d'acord amb la 
Llei 49/2002).

 3 Persones jurídiques (IS).
 3 Deducció en quota íntegra. Límit 10% base imponible.
 3 Import de la donació.

Quan en l’exercici present i en els dos anteriors s’hi hagi 
donat un import igual o superior a la mateixa entitat.

Reducció  
en l'impost 
de societats

35% 40%



Fundació sense ànim de lucre. Organització de l'Economia Social 
amb 36 anys d'experiència en la gestió sostenible del residu tèxtil. 

36

Prop de 1.000 col·laboradors entre ajuntaments, entitats públiques 
no municipals i empreses.

QUI SOM

Més de 5.200 punts de recollida selectiva.

18.000 tones de tèxtil usat recuperades anualment per a donar-les 
una segona vida. 

50 botigues de segona mà que generen els recursos per a finançar 
els nostres programes socials. 

650 treballadors. 

QUÈ OFERIM

Gestió professional. Traçabilitat de la donació: informació de la 
destinació final dels articles i dels recursos econòmics generats. 

Accions informatives per a treballadors. 

Visita guiada a la nostra planta de preparació per a la reutilització, 
a l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).

Difusió mitjançant els nostres canals de comunicació, si ho desitja 
el donant. Confidencialitat en cas contrari. 



www.humana-spain.org

Contacte: 
Joan Carles Montes
joancarles.montes@humana-spain.org
649 055 818

Rafael Mas
rafael.mas@humana-spain.org
678 464 134

LA NOSTRA XARXA A EUROPA

Empreses que han col·laborat amb Humana:


