
La reutilizació i 
el reciclatge del 
residu tèxil amb 

finalitat social



Qui som
Humana Fundación Pueblo para 
Pueblo és una organització que 
des del 1987 promou la protecció 
del medi ambient mitjançant la 
reutilització del tèxtil. 

Impulsa una gestió sostenible del 
residu amb el propòsit de donar-
li una segona vida amb una clara 
finalitat social. 

Els recursos obtinguts amb aquest 
procés de valorització permeten el 
finançament i la implementació de 
programes de cooperació a l’Àfrica, 
l’Amèrica Llatina i l’Àsia, així com 
de suport local, agricultura urbana i 
sensibilització al territori més proper.

Gestió del residu
Codi de Gestor E-1397.13.
Agència de Residus de Catalunya.

Codi de Gestor de Residus  
No Perillosos 13G04A1400010645R.
Direcció General d’Evaluació 
Ambiental de la Comunitat de 
Madrid.

Codi T-3366.
Transportista de residus. 

Certificats ISO9001 i ISO14001 
d’implementació d’un sistema de 
qualitat i de gestió ambiental.

Certificació EMAS.
Sistema Comunitari de Gestió i 
Auditoria Ambiental.

Assoliment 1 + 2 en el Registre de 
Petjada de Carboni del MITECO.
Compromís de reducció de les 
emissions de gasos d’efecte 
hivernacle.

Acreditacions
Membres de

Inscrits a

Certificats per

Auditats per



35 anys d’experiència en la gestió  
sostenible del residu tèxtil.

1.400 contenidors o punts de recollida per 
a dipositar-hi les donacions de roba.

2.615.000 donants del tèxtil (a tot Espanya). 
866.000 clients a les botigues (a Barcelona).

Desenes d’ajuntaments, entitats públiques 
no municipals i empreses col·laboradores.

4.770 tones de residu tèxtil recollides. 

202 treballadors a Catalunya.

21 botigues de moda secondhand a Barcelona.

Una planta de preparació per a la reutilització 
a l’Ametlla del Vallès.

La gestión del residu textil evita l’emissió de 29.114 
tones de CO2. Equival a 217.000 arbres absorbint CO2 
o l’emissió d’11.000 cotxes, durant un any.

3.067 persones involucradas en iniciatives de suport 
local (a tot Espanya).

220 activistes als nostres horts urbans.

186 bons d’ajuda distribuïts als nostres 
col·laboradors.

Traçabilitat del cicle de gestió del residu tèxtil. 

Humana en xifres (2021)
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Ocupació verda: Humana genera un lloc de treball 
indefinit per cada 30 tones de tèxtil recollit.



Sensibilització

Programa “3C Conreem 
el Clima i la Comunitat” 
Agricultura social i urbana

Ajuda local

Protecció del medi 
ambient

CATALUNYA INTERNACIONALS

Educació i inserció laboral

Agricultura i desenvolupament 
rural

Desenvolupament comunitari

Salut i malalties contagioses

Assistència i emergència 

Energia renovable i 
eficiència energètica

PROJECTES SOCIALS

3C

Inserció sòcio laboral

Assistència i suport 
tècnic

Enfortiment institucional

Tèxtil venut a 
empreses de 
reutilització i 

reciclatge

Recollida i transport 
del tèxtil

Planta de preparació 
per a la reutilització 
(l’Ametlla del Vallès)

REUTILITZACIÓ

A Catalunya  
Botigues HUMANA A l’estranger

17,2% 41,4%

58,6%

RECICLATGE

Reciclatge del tèxtil

32,3% 1,6%

33,9%

Impropis reciclables

El nostre model de gestió del tèxtil usat

Valorització 
energètica

1,2%

Eliminació

6,3%



HC2200

2,20 m

1,15 m 1,15 m

Sistemes de recollida (contenidors)

HC1550

• Dimensions (amplada x longitud x alçada): 
0,9 m x 0,9 m x 2 m.

• Capacitat interna: 1,5 m3.

• Tara: 122 kg.

• La resta de característiques són idèntiques a 
les del model HC2200.

HC2000

2 m

0,9 m0,9 m

• Dimensions (amplada x longitud x alçada): 
1,15 m x 1,15 m x 2,20 m.

• Capacitat interna: 2,5 m3.

• Tara: 198 kg.

• Planxa i perfils fabricats en acer al carbó 
estructural ST37 d’1,5 mm de gruix. 
Tractament superficial sobre el material de 
base galvanitzat al foc per immersió en tota 
l’estructura.

• Facilitat de moviment del bombo d’entrada 
de la roba. Dos ancoratges plegables 
superiors per a la descàrrega amb grua.

• Cantonades rodones i/o pulides per a evitar--
hi arestes tallants.

• Col·locació de doble planxa frontal més un element superior a 
l’entrada externa de l’habitacle de càrrega per a minimitzar-hi 
l’àrea d’entrada.

• Sistema de tancament anti-vandalisme.

• Potes de 3 mm de gruix: gran resistència a la compressió i 
possibles impactes.

• Àmplia escotilla per a facilitar-hi l’ergonomia en les tasques de 
recollida i buidatge.

• Dimensions (amplada x 
longitud x alçada): 1,18 m x 
1,50 m x 1,55 m.

• Capacitat interna: 2,5 m3.

• Tara: 205 kg.

• Fabricat mitjançant planxes 
d’acer laminat en fred i 
galvanització per immersió 
en calenta, de gruix 1,5 mm, 
reforçat amb tub rectangular 
de 50 x 30 x 1,5 mm. En tot 
el perímetre i en la base del 

contenidor.

• Porta de buidatge: 1.050 x 1.050 mm. Pot estar situada 
a la part davantera o posterior del contenidor.

• Espai per a depositar-hi la roba: 650 x380 mm.

• Sistema de càrrega de roba rotatori sobre eix vertical amb sistema de bloqueig unidireccional, el 
qual n’impossibilita l’entrada de persones a l’interior.

• Porta de buidatge reforçada amb tub rectangular de 40 x 15 x 1,5 mm i sustentada per dues 
frontisses soldades de 80 mm.

• Sistema de tancament de porta de buidatge amb barres transversals en vertical i bloquejat 
mitjançant cadenat.

• Garantia d’estanquitat del contenidor mitjaçant un plec en la planxa situada en la part superior, 
queda solapada sobre les planxes laterals.

• Dimensions (amplada x longitud x alçada): 1,18 m x 1,18 m x 1,65 m.

• Capacitat interna: 2,2 m3.

• Tara: 190 kg.

• Porta de buidatge: 1.050 x 1.150 mm. 

• La resta de característiques són idèntiques a les del model HC1550.

HC1650

1,50 m

1,55 m

1,18 m

1,18 m

1,65 m

1,18 m



Beneficis ambientals i socials

Protecció del medi
ambient i lluita contra el 
canvi climàtic

Cada kg de roba recuperada i que 
no acaba en un abocador per a ser 
incinerat evita l’emissió de 6,1 kg de 
CO2, segons un estudi de la Federa-
ció Humana People to People.

Impuls de la moda sostenible 
i l’economia circular

Gràcies a que milers de peces de 
roba tenen una segona vida, impul-
sem la moda sostenible i l’economia 
circular, en sintonia amb els Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible 
i l’Agenda 2030.

Creació d’ocupació verda

I ocupació de qualitat: generem 
un lloc de treball indefinit a temps 
complet per cada 30 tones de roba 
recollides.

Accions de suport local i 
agricultura urbana

Generem fons per als nostres pro-
grames de cooperació al desenvolu-
pament i de suport local, sensibilit-
zació i agricultura urbana.



Proposta d’aliança

• Sinèrgia - El col·laborador s’uneix a una xarxa de 
centenars d’entitats que col·laboren amb Humana. 
Oferim el servei de recollida de residu tèxtil domiciliari a 
milers de persones. 

• Rapidesa - Un cop acceptada la col·laboració per 
ambdues parts, compromís d’instal·lació del contenidor 
o contenidors en un termini màxim de set dies.

• Gratuïtat - Col·laboració gratuïta per ambdues parts.
• Gestió integral del tèxtil - Humana s’encarrega de la 

instal·lació i el manteniment del contenidor, així com 
de la gestió posterior del tèxtil. Hi aplica la jerarquia de 
residus i en promou l’economia circular, d’acord amb la 
legislació vigent.

• Seguretat - Humana disposa d’una assegurança de 
responsabilitat civil amb Allianz: número de pòlissa 
046585049.

• RSC - Aquesta aliança contribueix a impulsar i reforçar 
la responsabilitat social corporativa del col·laborador, en 
els següents àmbits: mitigació del canvi climàtic, estalvi 
de recursos naturals, cooperació internacional per al 
desenvolupament, solidaritat i suport a les persones 
amb menys recursos. 



Principals col·laboradors



Visites institucionals
Comissari europeu de Medi Ambient, Oceans i Pesca
Virginijus Sinkevicius - Novembre del 2021

El coordinador general d’Humana, Jesper Wohlert, atén al comissari europeu a la planta de 
preparació per a la reutilització del tèxtil d’Humana a Leganés (Comunitat de Madrid). 
“La reutilització del tèxtil és essencial per a l’economia circular i la creació d’ocupació 
verda”, va afirmar Virginijus Sinkevicius durant la visita.

Consellera de Medi Ambient - Comunitat de Madrid
Paloma Martín - Desembre del 2021

La consellera de Medi Ambient, Habitatge i Agricultura de la Comunitat de 
Madrid (CAM), Paloma Martín, i la directora general d’Humana, Elisabeth 
Molnar, a la planta de Leganés. La directora general d’Economia Circular de 
la CAM, Cristina Aparicio, també hi va ser present.  

Secretari d’Estat de Medi Ambient
Hugo Morán - Maig del 2021

El secretari d’Estat de Medi Ambient va visitar la planta de Leganés 
acompanyat pel director general de Qualitat i Avaluació Ambiental, Ismael 
Aznar, i la directora general d’Humana, Elisabeth Molnar. 

Director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
Isaac Peraire - Novembre del 2021

Isaac Peraire revisa una peça de roba amb la directora general d’Humana, 
Elisabeth Molnar, a la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla 
del Vallès (Vallès Oriental). Peraire va estar acompanyat per la directora de 
l’àrea d’Economia Circular de l’ARC, Pilar Chiva (imatge inferior); el cap del 
Departament de Prevenció i Eficiència dels Residus de l’ARC, Alfred Vara, i 
l’alcalde de l’Ametlla del Vallès, Pep Moret. 



Medi ambient, moda sostenible i
cooperació al desenvolupament des del 1987


