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Resum  

La societat, a poc a poc, és més conscient de la importància de cuidar el medi ambient. Múltiples 

problemes climàtics agreugen el nostre hàbitat i cal portar solucions per a un futur més sostenible. Un 

sector contaminant important és el tèxtil, ja que va augmentant any rere any la seva producció (la roba 

cada vegada dura menys temps per qüestions de moda, qualitat, accessibilitat, etc.) i, a més, 

s’aconsegueix reciclar-ne un percentatge molt baix. 

En aquest projecte s’ha estudiat com afecta la circularitat a l’impacte ambiental del tèxtil. L’estudi 

s’ha fet mitjançant l’anàlisi de cicle de vida (ACV) i utilitzant el cotó com a fibra tèxtil representativa. El 

treball dóna a conèixer dues eines de càlcul ambientals: la Petjada de Carboni i l'anàlisi del cicle de vida 

(ACV). La petjada de carboni, que calcula només l’impacte sobre el canvi climàtic, s'ha aplicat a un cas 

pràctic: la utilització dels draps industrials a la comarca de l'Anoia. L'anàlisi de cicle de vida (ACV),  s'ha 

aplicat al càlcul de l’impacte ambiental degut al cicle de vida de 1 kg de roba de cotó, comparant la 

circularitat del sistema actual (només es reaprofita el 15% del tèxtil) amb una circularitat esperable pel 

2025 (que hauria de reaprofitar el 55%). S’han calculat 9 categories d’impacte ambiental utilitzant el 

software GaBi. 

S'ha demostrat que l’etapa d’obtenció de la matèria primera (cotó), a partir del cultiu de la planta, 

recol·lecció i neteja, és l’etapa del cicle de vida que contribueix més a tots els impactes ambientals 

estudiats. Per tant, un augment de la circularitat del cotó, reutilitzant-lo i reciclant-lo totes les vegades 

que sigui possible, permet reduir molt l’impacte al nostre medi. El cas pràctic ha permès veure també 

que cal arribar a un consens en la metodologia emprada i no assignar impacte zero a un residu que es 

recicli o reutilitzi. Qualsevol residu hauria de tenir una part de l’impacte del material verge per 

promoure el servei de rentat i reutilització, encara que això pugui dificultar els càlculs.  

Recircular el teixit a través de reutilitzar, remanufacturar o reciclar la roba crea un menor impacte 

i en conseqüència, un món millor. 
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Abstract 

The society is gradually becoming more aware of the importance of taking care of the environment. 

Multiple climate problems get worse our habitat and need to take more sustainable future. One of the 

important polluting sectors is the textile industry which increase the production every year (clothes 

get less and less time due to fashion, quality, accessibility, ...) and, moreover, a very low percentage of 

used clothes is recycled.  

This project has evaluated how circularity of the consume of textile affects the environmental 

impact. The study was performed using life cycle analysis (LCA) and using cotton as a representative 

textile fiber. This study this study uses two calculation tools: The Carbon Footprint and life cycle 

analysis (LCA). The carbon footprint, which calculates only the impact on climate change, has been 

applied to a practical case: the use of industrial cloths in the Anoia’s region. The life cycle analysis (LCA) 

has been applied to the calculation of the environmental impact due to the life cycle of 1 kg of cotton 

linen, comparing the current system circularity (only 15% of the textile is reused) with a circularity 

expected by 2025 (which should reuse 55%). 9 environmental impact categories were calculated using 

GaBi software. 

It has been shown that the stage of obtaining the raw material (cotton), from the cultivation of the 

plant, harvesting and cleaning, is the stage of the life cycle that contributes most to all the 

environmental impacts studied in this project. Therefore, increasing the circularity of cotton, reusing 

and recycling it as often as possible, greatly reduces the impact on our environment. The practical case 

has also shown that a consensus must be reached in the methodology used and that no zero impact 

should be assigned to a waste that is recycled or reused. Any waste should have some of the impact of 

virgin material to promote washing and reuse, although this new assumption could make calculations 

more difficult. 

In conclusion, recirculating fabric through reusing, remanufacturing, or recycling clothes creates 

less impact and consequently a better world. 
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1.  Introducció 

1.1. Antecedents 

 El treball s’ha realitzat amb la finalitat de poder donar a conèixer una realitat que cada cop 

s’agreuja més i no se li dóna la importància adequada a la complexitat que té. La Terra, el medi en el 

que vivim, pateix diàriament les activitats que l’ésser humà està exercint. L’activitat de les indústries, 

els residus, els desplaçaments, productes nocius i una llarga llista d’impactes no regulats fins fa pocs 

anys han creat un problema ambiental important. El projecte pretén estudiar una d’aquestes 

problemàtiques per tal de poder donar un toc d’atenció o petites solucions per tal d’evitar l’augment 

d’aquest impacte que s’està ocasionant.  

En aquest projecte es pretén analitzar el sector tèxtil i la seva circularitat, és a dir, la importància 

del residu que s’ocasiona en referència a la roba usada que podem trobar en totes les llars. Molts 

d’aquests teixits, en lloc de ser reutilitzats o reciclats com a nou recurs acaben simplement a 

l’abocador. L’absència d’una bona circularitat  en roba tèxtil ocasiona un impacte molt elevat en el 

nostre medi que sí o sí, de cara a un futur proper s’ha de solucionar. 

La producció tèxtil mundial ha augmentat i, aproximadament, es realitzen 100.000 milions de peces 

de roba a l’any. L’alta rotació que tenen les botigues per implantar nous models a les seves col·leccions, 

l’alt consumisme que té la societat, el gust per anar a la moda, la baixa qualitat de la roba produïda i 

l’obtenció del disseny perfecte per ser la roba més venuda, crea un impacte negatiu no desitjat per 

ningú, essent la segona indústria més contaminant per darrere de la del petroli. (BBC, 2017) 

La preocupació pel medi ambient cada cop té més importància, ja que tots els processos productius 

estan implicats en la problemàtica. La societat cada cop és més conscient que el mercat tèxtil tindrà 

futur si s’organitza de forma sostenible i dissenya productes més ecològics millorant la seva 

reciclabilitat. Les empreses que incorporen valors de respecte pel medi ambient milloren el seu prestigi 

i són més valorades pels clients. Tot i que la societat és més conscient, la realitat és que encara no està 

totalment disposada a pagar més per aquests productes ambientalment millors.  

 

1.2. Objectius 

L’objectiu d’aquest projecte seria estimar la disminució de l’impacte ambiental a l’augmentar la 

circularitat del sector tèxtil. És a dir, mesurar d’alguna manera com varia l’impacte ambiental si 

augmentem la reutilització i el reciclatge de la roba. 

Per assolir aquest objectiu les tasques que es realitzaran seran les següents: 

- Estudi d’un cas pràctic: draps d’ús industrial. L’estudi compararà draps de cotó fabricats per a 

un sol ús industrial amb la reutilització de teixit de cotó i un sistema de recollida i rentat que 

permeti més usos. S’avaluarà la petjada de carboni de diverses opcions. 



 

Xavier Garcia Barba  

Febrer 2020  

 

Pàgina 2/51 CIRCULARITAT DEL SECTOR TÈXTIL : CAS DEL COTÓ 

- Realitzar el diagnòstic de producció, consum i reciclatge del sector tèxtil basat en dades 

generals i del cotó a Espanya, i fer l’estudi del sistema actual. El que es pretén és veure quins 

impactes es tenen en l’obtenció de teixits (especialment cotó), veure quins processos tenim en 

la seva producció, quina quantitat se n’usa cada any i quin és el seu fi de vida. Es tracta d’obtenir 

les dades necessàries per després poder calcular, mitjançant l’anàlisi de cicle de vida (ACV), 

l’impacte ambiental del sistema actual. 

- Avaluació ambiental d’augmentar la circularitat (reutilització, remanufactura i el reciclatge) 

del cotó. Un cop analitzat el sistema actual i vista la seva problemàtica, es plantejaran alguns 

objectius de millora com: augmentar la reutilització de la roba, reaprofitar-ne parts o peces per 

crear nous productes i augmentar el reciclatge per obtenir fibres reciclades que es puguin 

tornar a teixir. Es farà una estimació de la disminució de l’impacte ambiental que això suposaria 

respecte del sistema actual en base al nou compliment de requisits de la Unió Europea per al 

2030.  
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Capítol 2. CICLE DE VIDA DEL TÈXTIL 

2.1. Metodologia d’avaluació ambiental 

La metodologia que s’utilitzarà en aquest projecte per fer l’avaluació dels impactes ambientals és, 

tal i com s’ha indicat anteriorment, la metodologia de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV). 

L’anàlisi del cicle de vida (ACV) de qualsevol producte permet quantificar l’impacte que ocasiona al 

medi ambient des de l’extracció o fabricació de les matèries primeres, seguit per la seva transformació, 

la seva distribució, la utilització d’aquest i, per últim, l’eliminació final del residu. Normalment s’avalua 

l’impacte en diversos àmbits com la salut humana, la qualitat dels ecosistemes, les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle o el consum d’aigua. Generar impactes ambientals és un fet inevitable per l’ésser 

humà, ja que està ple de necessitats i moltes d’elles es tradueixen en productes que han de ser produïts 

per satisfer-les. Un exemple és la necessitat bàsica de resguardar-se del fred, per exemple, mitjançant 

la roba que ens posem. 

L’anàlisi del cicle de vida (ACV) consisteix en una metodologia d’avaluació ambiental que permet 

analitzar i quantificar els aspectes ambientals i els impactes potencials d’un producte o servei al llarg 

del seu cicle de vida, és a dir, en totes les etapes del producte. Aquesta metodologia està regulada per 

les normes: 

- UNE-ES-ISO 14040. Gestió ambiental. Anàlisi de Cicle de Vida, Principis i marc de referència.  

- UNE-ES-ISO14044. Gestió ambiental. Anàlisi de Cicle de vida. Requisits i directrius.  

El principal objectiu d’aquesta norma és oferir la possibilitat de calcular el perfil ambiental d’un 

producte o servei, utilitzant-se també per a la possible comparació de productes en base a: 

1- Identificar les oportunitats de millora mediambiental en el desenvolupament de productes en 

les fases de disseny i desenvolupament.  

2- Identificar i concretar les prioritats en la planificació estratègica del producte.  

3- L’elecció d’indicadors i actuacions en el desenvolupament ambiental del producte, entre 

d’altres tècniques de mesura.  

4- Portar a la pràctica estratègies de màrqueting ecològic.  

Per poder realitzar l’ACV d’un producte, s’han de portar a terme tres fases en el sistema que es 

vulgui analitzar. La primera és recopilar un inventari d’entrades i sortides rellevants del sistema del 

producte. En segon lloc s’han d’avaluar els principals impactes mediambientals potencials relacionats 

amb les entrades i sortides analitzades. Per últim, s’han d’interpretar els resultats de les fases d’anàlisi 

d’inventari i avaluació d’impacte en relació als objectius d’estudi.  

Els impactes valorats en un estudi d’ACV són normalment els relacionats a la Taula 2.1. 
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Impactes 
ambientals a 

analitzar en un ACV 

Impactes sobre recursos renovables 

Impactes sobre recursos no-renovables 

El potencial d'escalfament global 

El potencial de deteriorament de la capa d'ozó 

El potencial d'acidificació als oceans 

El potencial de reacció fotoquímica d'ozó 

Malbaratament de l’energia 

Malbaratament de l’aigua 

Toxicitat (humana, terrestre o aquàtica) 
Taula 2.1 Impactes ambientals a analitzar en un ACV 

D’altra banda, si només es vol avaluar l’impacte sobre el canvi climàtic, existeix la metodologia de 

la petjada de carboni. Aquest mètode consisteix en quantificar els gasos d’efecte hivernacle que s’emet 

de forma directa o indirecta per part d’una empresa, una activitat o un producte al llarg de tot el seu 

cicle de vida. Els gasos que es quantifiquen en aquest mètode són només els que afecten al canvi 

climàtic. És una eina que permet a les empreses ajustar certs paràmetres, ja siguin de disseny, 

desenvolupament del producte o del seu propi ús per tal d’evitar aquestes emissions i ser més 

sostenibles. Aquesta eina està regulada per la norma: 

- ISO 14067:2018, Gasos d’efecte hivernacle - Petjada de carboni dels productes - Requisits i 

directrius per la quantificació.  

En aquesta norma venen descrits tots els principis, requisits i directrius  per tal de quantificar en 

forma d’emissions l’efecte hivernacle degut a l’existència d’un producte o servei. D’aquesta manera 

l’empresa pot millorar i impartir certs controls i adoptar mesures per reduir l’impacte ocasionat i saber 

quina és la petjada de carboni del seu producte. Les emissions calculades s’expressen en tones de CO2 

equivalents, representant els diferents gasos GEI (Gasos d’efecte hivernacle). 

 

2.2. Cicle de vida del tèxtil 

El món tèxtil al llarg del temps ha anat augmentant la seva importància, ja que no només protegeix 

del fred, sinó que també ens incorpora una imatge, un estil, una identitat que ens diferencia de les 

altres persones. Aquest sector no para de créixer amb noves tendències, noves formes d’entendre la 

moda i per això, el disseny de nous estampats, nous teixits i noves peces de roba, que fan que el món 

on vivim sigui diferent dia a dia. Però darrere dels nous descobriments i les novetats que ens porta 

cada dia, ens trobem amb una realitat: l’impacte mediambiental en aquest sector creix, situat com el 

segon sector més contaminant per darrere del petroli (ONU, 2018).  

Es considera producte tèxtil tota peça de roba que contingui un mínim del 80% de fibres tèxtils 

(Agència de Residus de Catalunya, 2016). Gran part de la roba que es fabrica s’obté a través de fibres 

obtingudes  de productes naturals com el cotó. És una planta cultivada per produir aquesta fibra i 

poder transformar-la en roba. El cicle de vida d’aquest producte es mostra en la Figura 1.1. 
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- L’obtenció de matèries primeres → consisteix a obtenir els materials (fibres naturals o 

sintètiques) a partir dels quals s’obtindran els fils.   

- Obtenció del fil → Aquestes matèries primeres (fibres) s’han de convertir en fils.  

- Obtenció del teixit → Els fils es transformen en teixits.  

- Confecció del producte → la combinació de diferents teixits dóna lloc a peces de roba. La 

confecció inclourà els processos de patronatge, tallat i cosit de les diferents parts fins a obtenir 

la peça o producte final (camisa, pantaló, llençol, etc.).  

- Ús → L’ús inclou el rentat, assecat i planxat de la roba durant la seva vida útil. El manteniment 

de la roba requereix uns consums d’electricitat, aigua i productes de neteja i unes emissions al 

medi ambient que també s’han de comptabilitzar.  

- Fi de vida → La roba en desús ha de ser processada com a residu.  

La distribució o transport forma part, també, del cicle de vida de la roba, ja que en cada etapa del 

producte està present. El transport es troba en l’obtenció de matèries primeres (fibres) a partir dels 

seus orígens (cultius o petroli), també en la filatura, ja que duu la fibra des de les diferents empreses 

encarregades de produir-la. I així, successivament, fins arribar a les mans del client i, d’aquest, un cop 

acabada la seva vida útil, es transporta als gestors de residus.  

Cadascuna d’aquestes etapes del cicle de vida s’expliquen més detingudament en els apartats que 

venen a continuació. 

 Obtenció de matèries primeres  

L’obtenció de matèries primeres produeix una part important de l’impacte que ocasiona el cicle de 

vida d’una peça de roba. Hi ha diferents fonts per obtenir les fibres utilitzades posteriorment per 

produir roba. Hi ha fibres naturals (provenen d’animals o plantes) i fibres sintètiques (provenen del 

petroli). (Paisa, 2013) 

En l’obtenció de fibres provinents de la natura hi ha tres fons possibles: a través d’animals, de minerals 

o de vegetals. Per exemple, les fibres animals com la llana, la seda o el cabell, ajuden a protegir del 

fred, ja que són molt bons aïllants tèrmics. Les fibres minerals com l’amiant serveixen per fabricar  

peces de roba termoresistents. Per últim, una de les fonts més utilitzades és la vegetal on es troben el 

cotó, lli i cànem, entre d’altres, que tenen múltiples aplicacions des de samarretes de cotó fins a 

sabates fetes de cànem.  

Figura 2.1 Cicle de vida del tèxtil 
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Taula 2.1: Fibra naturals 

També hi ha fibres que s’obtenen a través de processos químics (fibres artificials), per exemple el 

raió, l’acetat o el tencel,  i fibres sintètiques que provenen generalment del petroli, com polièster, niló 

i lycra).  

Entre totes elles les més utilitzades són el cotó i el polièster, ja que la majoria de roba es fabrica 

amb algun d’aquests dos materials.   

El cotó està present en moltes peces de roba, per això, un dels principals problemes és l’extracció 

d’aquest com a matèria primera. Amb una producció de 27 milions de tones a l’any al món, crea 

problemes evidents en l’impacte mediambiental, ja que un 95% d’aquesta producció no es realitza de 

manera sostenible. La utilització d’aquesta fibra es deu a la facilitat que hi ha a l’hora de formar fils per 

a la realització de teixits. Les terres destinades al cultiu de cotó convencional han de ser ruixades amb 

grans quantitats d’aigua, pesticides i fertilitzants . Aquestes substàncies són molt agressives per al medi 

ambient i també per la salut dels agricultors que treballen en l’obtenció d’aquests teixits. (Ecoinventos, 

2017) 

A Espanya, l’obtenció del cotó es concentra en un 99,9% en la comunitat autònoma d’Andalusia 

mentre que una petita part s’obté a Múrcia. Aquesta producció representa un 21% de cotó de la Unió 

Europea i la resta es conrea sobretot a Grècia (Gobierno de España, 2019). 
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                                  Figura 2.2: Evolució producció del cotó a Espanya (Fuente:S.G. Estadística MAPAMA) 

Dins de les sintètiques, el polièster és la més important. D’aquest tipus de fibra d’origen químic, 

que es troba freqüentment barrejada amb altres fibres, se’n produeixen 34 milions de tones a l’any 

per tal d’abastir la necessitat del sector tèxtil, i la major part es produeix a l’Índia o la Xina. (TecnATox, 

2017). El principal component per a la fabricació del polièster és l’etilè, derivat del petroli, a partir del 

qual el polièster s’obté per polimerització. Aquest procés químic fa que les molècules simples, iguals o 

diferents, reaccionin entre si per addició o condensació formant unes altres molècules diferents de pes 

molt més elevat.  

Un cop s’obté aquest material s’introdueix en un embut calent, on es va fonent i el líquid aconseguit 

es premsa en una màquina filadora, solidificant-se a l’altre extrem creant uns filaments continus. 

Després, aquests filaments són dirigits a un tub giratori que els estirarà fent-los créixer molt més que 

a l’inici en relació a la seva llargada original. Un cop s’aconsegueix el fil, el següent procés és el de 

retorçar aquests fils per aconseguir la força i l’elasticitat que es vol. El fil de polièster bàsic és el que 

s’utilitzarà per confeccionar diferents tipus de teles. Gran part d’aquesta producció es barreja amb 

altres teixits (per exemple el cotó) per donar diferents tactes o característiques finals al producte. Els 

avantatges que presenten aquests teixits són que tenen gran facilitat per ser rentats, tenen un tacte 

càlid, no s’estiren ni s’arronsen i presenten una resistència elevada als fongs i altres microorganismes 

que afecten a la roba. També presenten gran facilitat per ser planxats i tenyits.  

La preocupació a les empreses creix lentament i estudien la possibilitat de confeccionar roba amb 

altres teixits que no perjudiquin tant el medi ambient i, a la llarga, puguin substituir als que actualment  

hi ha al mercat. Un exemple és la marca Piñatex, que ha dissenyat un tipus de teixit, semblant al cuir, 

aprofitant les fulles de les pinyes i convertint-les en fibres. El producte presenta múltiples avantatges 

començant per l’obtenció del material, ja que s’obté d’un residu del mateix arbre, i acabant pel seu fi 

de vida, ja que és biodegradable (es tracta de biomassa que pot servir com a fertilitzant orgànic o com 

a biogàs).  

 

 Obtenció del fil 

La producció del fil a partir de diferents matèries primeres es realitza amb maquinària diferent, ja 

que totes les fibres (naturals o químiques) no poden ser tractades per igual. En el cas de la fibra natural 
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o vegetal, un cop és recollida dels camps de conreu a través de maquinària agrícola, ha de ser tractada 

perquè el que s’extreu de la planta pugui esdevenir en filatura. Aquesta transformació s’obté 

mitjançant els processos que es mostren a la taula 2.3. 

PROCESSOS DE FABRICACIÓ EN L’OBTENCIÓ DE FIL DE FIBRES NATURALS (COTÓ) 

PROCÉS DESCRIPCIÓ IMPACTES OCASIONATS 

Desgranatge i 
pentinat 

Consisteix en la separació de qualsevol brutícia 
que pugui haver-hi entre la fibra a tractar i la 
transformació per poder tractar-la.  

Pols i rebuig 
Consum d’energia.  

Filat, torçat i estirat 
Es realitza el fil del qual es podrà unir 
posteriorment  

Rebuig de fils, aigües 
contaminades 
Consum d’energia.  

Taula 2.2: Processos de fabricació  en l’obtenció de fil de les fibres naturals (cotó) 

En el cotó el procés és el mateix. Primerament s’extreu, a través d’una màquina, el cotó de la resta 

de materials que no es necessiten per la producció de teixit, com llavors, branques, pedres o terra, 

entre altres. Aquest procés es coneix com a desgranatge. En aquest procés el cotó representa un 32-

33% del global, un 52-54% les llavors  i la resta un 15% de brutícia. (Wikifarmer, 2017) 

Un cop obtenim el cotó totalment separat de les impureses, s’agrupa i passa per una cardadora. 

Aquesta, el que fa és alinear i pentinar les fibres per tal de crear files paral·leles per ser tractades 

posteriorment. També es descarten en aquest procés totes les fibres curtes i no conformes per ser 

processades. D’aquesta màquina s’obté una tela molt fina completament neta i uniforme. En aquest 

procés s’han eliminat les acumulacions de fibres, reduït les fibres curtes, eliminat la pols i es crea un 

aplanat. Seguidament se li dona torsió per transformar aquesta tela en un fil. Per últim, es fa l’estirat 

definitiu al fil (el tipus d’estirat és diferent per unes peces de roba o altres). Aquest fil s’emmagatzema 

en conus en l’àmbit domèstic o en bobinadores a nivell industrial.   

Pel que fa a les fibres químiques (com el polièster), l’obtenció de fil d’aquest material és 

completament diferent a la del cotó. En la taula 2.4 es mostren els processos per al polièster. 

PROCESSOS DE FABRICACIÓ EN L’OBTENCIÓ DE FIL DE FIBRA QUÍMICA (POLIÈSTER) 

PROCÉS DESCRIPCIÓ IMPACTES OCASIONATS 

Fondre el material 
Consisteix en injectar el material (polièster) 
granulat en un embut i fondre’l per aconseguir 
polièster líquid.  

Consum d’energia.  
 

Premsat 
A través d’una màquina filadora es premsa 
aconseguint uns filaments sòlids a l’altre extrem.  

Consum d’energia.  
Rebuig de polièster 

Estirat i retorçat 
A través d’un tub giratori s’estira i es retorça 
aconseguint la resistència i elasticitat que es vol 
per al teixit.  

Consum d’energia  
Rebuig de polièster 

Taula 2.3: Processos per l'obtenció de fibra de polièster 
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 Obtenció del teixit 

Amb el fil, es procedeix a crear la tela o teixit de roba que després ens permetrà confeccionar el 

producte. A través d’un teler i dos conjunts de fils, es crea un trenat que pot ser modificat en la mateixa 

màquina i per diferents fils per tal de crear noves textures i dibuixos. 

Aquests processos desprenen pols, ja que s’han de fer talls freqüentment en el teixit i en les 

filatures, és per això que abans d’emmagatzemar les teles es renten per extreure la brutícia ocasionada 

en el procés de fabricació. Seguidament es procedeix al blanqueig on es torna a rentar la roba incloent 

una solució d’aigua oxigenada amb diferents compostos sabonosos per tal de fer una rentada més 

profunda. Un cop s’obté la tela ja fabricada, abans de donar tint a les teles, s’han de realitzar un seguit 

d’accions amb els consums i emissions que es presenten a la taula 2.4. 

 

Taula 2.4 Impactes abans del tintatge 

Un cop tenim els trenats es realitza el tint de les teles mitjançant diversos productes químics 

(colorants i pigments) i segons els mètodes utilitzats (depenent de temperatura, concentracions 

químiques i quantitats) s’aconsegueixen els colors desitjats. Els processos que comporta el tintat es 

detallen en la taula 2.5. 
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Taula 2.5 Impactes en el procés de tintat 

 

La varietat de colors i les infinites estampacions que es poden realitzar fan que la roba sigui molt 

més atractiva. Hi ha diferents mètodes per aconseguir l’estampat dissenyat a nivell general inclús 

personalitzat. Perquè l’estampació sigui satisfactòria s’ha d’incloure el procés d’assecatge i 

vaporització, que treu la humitat de la roba i fa que el color es fixi. Seguidament es renta i es polimeritza 

per aconseguir la millor fixació. Els consums i emissions d’aquesta etapa es mostren a la taula 2.6. 
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Taula 2.6 Impactes en el procés d'estampació, assecatge, vaporatge, rentatge i polimerització 

Un cop finalitzada la tela, es pot dir que el teixit està acabat per poder-se confeccionar però abans 

de donar forma a diferents peces es realitzen acabats que permeten ajustar la utilitat de la tela a l’ús 

que se’n farà. Hi ha dos tipus d’acabats, els mecànics i els químics. Els mecànics permeten canviar 

diferents característiques del teixit com la textura, la densitat, la duresa o l’ample entre d’altres, en 

canvi, els acabats químics utilitzen productes que permeten canviar la pigmentació o el blanqueig 

donant unes característiques diferents com poden ser productes ignífugs o hidròfugs  entre d’altres. 

Els consums i emissions relacionats amb aquests acabats es mostren a la taula 2.7. 
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Taula 2.7 Impactes en els acabats 

 Confecció del producte 

Els tractaments dels teixits, és a dir, el tall, la confecció i el disseny són els processos que donen la 

forma i la imatge al producte final. La roba es tracta de la mateixa manera que qualsevol projecte. Es 

crea un disseny que es representa en forma de croquis on es mostra l’aspecte que tindrà la peça de 

roba i servirà per crear el patró a seguir per aquesta línia de roba. Siguin uns pantalons, samarretes o 

mitjons, sempre es té en compte quina utilitat té la peça de roba que estem confeccionant per tal 

d’escollir la forma, les mides i sobretot la tela, ja que aquesta pot tenir diferents característiques com 

el pes, més transpirable o menys, o la resistivitat. La moda també influeix en la preferència d’uns 

materials sobre altres, o el disseny en el color o en les combinacions de textures i mosaics.  

Tant el cotó com el polièster són materials fàcils de confeccionar, ja que presenten una alta facilitat 

en ser cosits, en el tall i permeten crear dissenys infinits. S’ha d’estudiar molt bé com fer el tall per tal 

que no hi hagi un residu important en la tela i realitzar models més sostenibles pel que fa a la confecció. 

Amb l’ajuda de la informatització cada cop hi ha menys rebuig a l’hora de tallar les teles i d’aprofitar la 

roba.   

Les màquines automàtiques de tallar i de cosir han donat una empenta al món tèxtil,  ja que han 

fet augmentar les produccions de roba donant una rotació molt més ràpida a les peces de roba dins 

de les botigues. Aquest fet fa augmentar el consumisme en la societat i en conseqüència les peces de 

roba produïdes cada cop són majors, i cada cop el problema mediambiental s’agreuja.  

Actualment hi ha certa sensibilitat a aquest problema i s’incorpora un nou al·licient en la confecció: 

la remanufactura de peces de roba. El que es pretén és crear una logística inversa on molta part de la 

roba en desús, al final de la seva vida, pugui incorporar-se en la creació de nous dissenys o noves 

utilitats. Per exemple, una samarreta de cotó en desús podria fer-se servir per a les butxaques d’una 

altra samarreta creant un nou disseny que pot ser d’igual qualitat o millor que l’anterior. També es 

podria donar un segon ús variant la seva utilitat, per exemple una samarreta es podrà transformar en 

una funda d’un coixí o una joguina de roba.  

 Ús 

Aquesta etapa del producte no és menys important que qualsevol altre. El fet que no representi 

cap transformació del producte no vol dir que tingui un impacte nul. Al contrari, l’impacte originat en 

l’ús de la roba pot ser molt significatiu. La roba necessita un manteniment per conservar l’aspecte que 

Aigües residuals Residus Emissions a l'atmosfera

Fibres Partícules i pols de fibres

Borres COV

DQO

Contaminants específics segons 

els aprests utilitzats (AOX, 

Tensioactius, greixos, etc)

Acabats

Restes de banys d'acabat COVQuímic

Mecànic ---

Tipus d'acabat
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es desitja. És necessari el seu rentat ja sigui en fred o a 30 ºC en rentadores que consumeixen aigua, 

energia elèctrica i productes detergents i suavitzants que queden a les aigües residuals, les quals 

hauran de ser tractades posteriorment en una depuradora.  També és indispensable l’ús de màquines 

d’assecat  i planxat que tenen un alt consum d’energia.  

Tot i així hi ha peces de roba que estan dissenyades per no ser planxades o que no calgui aquesta 

acció. Per exemple, les peces de roba fetes amb fibres sintètiques (polietilè) estan dissenyades a través 

del seu trenat i l’elecció dels materials perquè mantinguin la seva forma. Fent un ús adequat, moltes 

d’aquestes peces poden evitar passar per la planxa i per l’assecadora, ja que desprenen l’aigua 

fàcilment i no presenten arrugues després del rentat.  

En canvi, el cotó té un manteniment més costós. Les taques sobre les teles de cotó són difícils de 

rentar si no es fa a alta temperatura. Un altre inconvenient seria la gran absorció d’aigua d’aquest 

teixit, que fa que necessiti un assecat i planxat que consumeixen molta energia.  

El cotó té múltiples utilitats gràcies a la seva fibra: 

- Tota mena de roba casual → Samarretes, pantalons, faldilles, vestits i roba interior.  

- Articles de la llar → Coixins, cobrellits i articles decoratius.  

- Teixits amb més resistència → Texans o pantalons.  

- Combinat amb altres teixits → Amb llana, seda, polièster, niló, ... Per crear teixits amb diferents 

tactes, característiques i qualitats com la roba esportiva.  

 

 Fi de vida  

El fi de vida de la roba el trobem quan l’usuari ha deixat d’utilitzar-la per qüestions diverses (de 

moda, canvis de tendència, etc.). Tot hi haver-hi moltes associacions i empreses involucrades en el 

tractament d’aquest residu, gran quantitat de roba acaba als abocadors. Aquestes associacions 

pretenen que la roba sigui circulada cap a una etapa anterior per tal de donar un segon ús abans de 

que acabin als abocadors. Les tres vies de circularitat (reutilització, remanufactura i reciclatge) eviten 

etapes d’obtenció o fabricació de materials fent més sostenible l’activitat i creant una imatge 

d’empresa més implicada amb el medi ambient.   

- Reutilització → Un cop la roba és rebutjada pel seu primer propietari, ja sigui per motius de 

moda, perquè ja no li està bé o perquè està en mal estat, pot ser aprofitada per algú que en 

faci un segon ús.  

- Remanufactura→ La roba en desús, pot ser utilitzada per confeccionar un nou producte 

aprofitant les seves teles. Serà un producte nou elaborat a base de roba que ja ha estat 

utilitzada.  

- Reciclatge → La peça de roba es torna a convertir en matèria primera (triturant-la) i es fila per 

obtenir fil reciclat que podrà tornar a començar el cicle.  



 

Xavier Garcia Barba  

Febrer 2020  

 

Pàgina 14/51 CIRCULARITAT DEL SECTOR TÈXTIL : CAS DEL COTÓ 

Aquests canals actualment no són una via suficientment important per tractar el rebuig tèxtil de 

manera sostenible. Aquests són poc eficaços o bé, per les infraestructures que no ho permeten avui 

en dia, la falta de costum per part de la societat i per la falta d’implicació de les empreses tèxtils.  

L’ economia circular pretén aprofitar els recursos el màxim de temps possible, creant una cadena 

de valor i augmentant la vida útil del producte i dels materials o elements que el formen. L’objectiu és 

augmentar els canals de reutilització, remanufactura i reciclatge perquè el consum de recursos sigui 

molt més sostenible. Tots aquests canals requereixen d’una bona logística inversa que permet que el 

producte torni des del consumidor cap a les empreses, aigües amunt en la cadena de producció. 

Reutilització: per exemple, formarien part d’aquesta xarxa, botigues de roba de segona mà, venda 

de roba usada per internet (Vintex, Wallapop) o associacions com Roba Amiga, Recuprenda o Asirtex, 

que contribueixen a l’economia circular del tèxtil allargant-ne l’ús. Aquests organismes fan de manera 

directa que roba descartada tingui una segona utilitat creant una disminució directa de l’impacte en el 

medi ambient. L’agència de residus de Catalunya ha establert valoritzar l’any 2020 un mínim del 95% 

dels residus tèxtils a Catalunya (Agència de Residus de Catalunya, 2016). 

Remanufactura: per exemple les empreses Mango, Inditex i H&M, que recullen roba usada dels 

seus clients i en fan noves línies de roba amb criteris de remanufactura i les venen junt amb roba de 

primer ús. Malauradament, aquesta via és poc aplicada i moltes empreses adopten altres mesures.  

Reciclatge: s’evita l’extracció de les matèries primeres, i els seus consums i emissions associades. El 

cotó en aquest aspecte és molt respectuós amb el medi ambient, ja que el procés de reciclatge no 

presenta gran impacte. La fibra que ens queda no ha de passar per processos de fabricació com el tint 

o químics agressius, ja que les fibres se separen per colors per poder crear tonalitats dels colors 

desitjats. Les característiques que s’obté del cotó reciclat són de la mateixa qualitat que la del cotó 

original. Algunes marques que treballen amb cotó reciclat són Ecoology, Patagonia, Sansegal Sports 

Wear o Beautiful Soul.  

Segons un estudi de (Asirtex, 2018) , de mitja es compren 34 peces de roba per persona/any i es 

generen com a rebuig entre 10 i 14 kilograms de roba per persona i any. Si a Espanya hi ha 

aproximadament 46,66 milions d’habitants, suposaria rebutjar 560 milers de tones de roba per any. 

En l’estudi s’esmenta que entre només 1,5 i 2,5 kg de roba per persona i any acaben en contenidors 

de recollida selectiva, la qual cosa representa entre un 10,7 i 16,7% de roba. Dit d’una altra manera, 

466,6 milers de tones de roba acaben a l’abocador cada any a Espanya. Aquestes dades empitjoren a 

mesura que passa el temps, ja que hi ha un augment en el consum de roba i una disminució del temps 

de vida útil d’aquesta.  
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La roba que va a l’abocador, a Europa va normalment a abocadors controlats, per reduir al màxim 

l’impacte sobre el mediambient. Tot i així, encara que no ho sembli i que estiguin prohibits per la UE, 

existeixen encara alguns pocs abocadors descontrolats, a les 

afores de nuclis de població.   

En un abocador controlat s’aconsegueixen 

emmagatzemar residus complexos minimitzant els efectes 

negatius sobre l’entorn. En general, també s’aprofiten els 

gasos emesos (CH4) com a font d’energia.  

Els productes tèxtils que acaben en abocadors han estat 

en els darrers anys entre un 83 i un 90%. La Unió Europea ha 

fixat per l’any 2025 que tots els països en reciclin el 55% i 

pel 2035 un 65% de tots els residus que es generen. Espanya, de moment, només aconsegueix reciclar 

el 33% d’aquests. Tot i que el teixit és, sens dubte, un dels problemes més importants, només han fixat 

pel 2025 que aquests, junt amb els residus perillosos, s’hauran de recollir de forma selectiva ja que fins 

ara no és obligatori.  (David Brunat, 2017)(Parlamento Europeo, 2018) 

 Transport 

El transport de mercaderies està present en totes les etapes del cicle de vida  del producte. Una 

peça de roba pot arribar des de molt a prop o des de molt lluny. El mitjà de transport també és molt 

significatiu ja que l’impacte no és el mateix si es realitza per camió, tren, avió o vaixell. Els principals 

consums i emissions del transport són: consum d’energia, emissions de contaminants a l’atmosfera i 

contaminació acústica. 

Les emissions de contaminants a l’atmosfera són les que agafen més importància, especialment 

l’emissió de CO2 a l’atmosfera, ja que és el principal causant de l’efecte hivernacle.  

 

 

 

Il·lustració 1 Abocador no controlat Figura 2.3 Abocador no controlat 
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Capítol 3. CAS PRÀCTIC (DRAPS D’ÚS INDUSTRIAL) 

3.1. Introducció al cas 

S’ha cregut interessant estudiar un cas concret: el cas dels draps d’ús industrial, per tenir idea d’on 

està l’impacte ambiental del cicle de vida del tèxtil. Es tracta de draps que serveixen per eixugar i 

netejar petits vessaments d’olis, grasses o dissolvents, que tenen la majoria d’empreses, sobretot les 

que treballen amb maquinària (metal·lúrgia, mecànics, o departaments de manteniment, etc.).   

Actualment, les empreses escullen en la majoria dels casos rentar les seves màquines amb: 

1- Paper d’un sol ús (tipus bobines industrials) 

2- Draps industrials. 

En aquest estudi es compararan tres sistemes de neteja mitjançant draps industrials i es valorarà 

l’impacte de la petjada de carboni que resultaria de cadascun d’aquests tres sistemes a la comarca de 

l’Anoia (Catalunya). Com s’ha explicat anteriorment, la petjada de carboni consisteix en quantificar els 

gasos d’efecte hivernacle, en aquest cas, els gasos emesos en els tres sistemes en totes les etapes del 

producte o servei. L’impacte es calcula multiplicant directament les dades d’activitat per uns factors 

d’emissió, expressats en kg de CO2 equivalent per unitat d’activitat. La suma de totes les emissions és 

la petjada de carboni del producte o servei que s’està calculant. Els factors d’emissió s’obtenen de les 

publicacions del Panell internacional de canvi climàtic (IPCC), de dades pròpies de cada país i de bases 

de dades d’estudis d’ACV. El càlcul de la petjada de carboni és normalment més senzill que fer un 

estudi d’ACV complet. 

 Concretament es calcularà la petjada de carboni i es compararan ambientalment les tres opcions 

següents: 

1- Opció 1: Produir draps industrials de cotó d’un sol ús. Es tindrà en compte des de l’obtenció 

de la matèria primera fins el seu fi de vida. 

2- Opció 2: Reutilitzar retalls de cotó a partir del rebuig generat i utilitzar-los com a draps 

industrials d’un sol ús. Es calcularà des de la confecció del producte (drap) fins el seu fi de 

vida. 

3- Opció 3: Reutilitzar retalls de cotó a partir del rebuig generat i utilitzar-los com a draps 

industrials amb múltiples usos. Es calcularà des de la confecció del producte (drap) fins el 

seu fi de vida, incloent també la reutilització (amb un sistema de recollida i rentat de draps). 

Seguidament es farà una comparació de les diferents opcions per veure quina opció és la que 

genera menys o més impacte i poder treure’n conclusions.   

L’abast que tindrà el cas pràctic és el de la comarca de l’Anoia.  
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3.2. Obtenció de dades generals 

Per poder realitzar una aproximació en les dades del cas i calcular una necessitat que s’aproximi el 

màxim a la realitat, s’ha preguntat la necessitat de draps industrials a 10 empreses del sector 

metal·lúrgic (mecànics, empreses de manteniment, etc..) i, a partir d’aquestes 10, s’ha estimat la 

necessitat aproximadament considerant el nombre d’empreses d’aquest tipus a la comarca. S’ha 

establert aproximadament que la necessitat de draps de la comarca de l’Anoia és de 60 t/any. Es 

considerarà que aquests draps són de cotó.  

Les distàncies de transport es calcularan en funció de cada cas tenint en compte la capacitat d’un 

camió petit (aproximadament 4,5 tones). 

En les tres opcions, els draps al final de la seva vida útil es considera que es portaran a incinerar, ja 

que les empreses han de portar els seus residus a llocs especialitzats pel seu tractament, i normalment, 

en el cas de residus de draps bruts d’oli o dissolvents, aquests es porten a incinerar. En aquest cas, es 

tindrà en compte tant l’impacte que generen les emisions de la incineració (impacte negatiu) com la 

recuperació d’energia en forma d’electricitat (impacte positiu), ja que els gasos calents del procés 

d’incineració (cremat) els fan passar per turbines on generen electricitat. 

Per poder calcular les emissions de gasos d’efecte hivernacle a partir de les dades d’activitat, s’han 

utilitzat els factors d’emissió que es presenten a la Taula 3.1. Aquests factors d’emissió s’han agafat de 

la Guia Catalana d’Emissions de gasos d’efecte hivernacle, on venen detallats el factor d’emissió de 

cada concepte i quines són les unitats associades a cadascun. (Gencat, 2019) 

 

Taula 3.1 Factors d'emissió associats als diferents conceptes 

 

3.3. Opció 1: Fabricar draps de cotó d’un sol ús 

En aquesta opció es contempla el cicle de vida del producte (drap industrial) des que es fabrica fins 

que acaba a la incineradora. Es planteja la compra de draps de cotó d’un sol ús, que s’utilitzaran per 

netejar les màquines i després el drap brut anirà al corresponent gestor de residus que portarà el drap 

a incinerar. L’esquema del sistema és el següent: 
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Figura 3.1: Esquema opció 1 

Per calcular la petjada de carboni ocasionada per l’activitat, s’ha d’analitzar a cada etapa quin 

impacte  està ocasionant.  

Per a l’obtenció de matèria primera, l’impacte es calcula amb el factor d’emissió associat a 

l’obtenció del cotó multiplicat per la quantitat de cotó necessari, que en aquest cas, serà la necessitat 

de draps industrials de la comarca de l’Anoia.  

 

Taula 3.2 Petjada d'obtenció de matèria primera 

En segon lloc, s’ha de veure l’impacte que ocasiona la fabricació de tela. En aquest cas, les dades 

d’activitat les ha proporcionat l’empresa Rutex S.L mesurant la relació kwh/kg de cotó teixit. Aquesta 

relació és essencial pel càlcul d’aquesta fase, ja que la producció és canviant i d’aquesta manera 

l’estimació és més real. En aquesta fase s’engloba l’obtenció del fil amb la obtenció de la tela ja que 

l’empresa ha donat la dada incloent els dos processos.  (Rutex.SL, 2019) 

 

Taula 3.3 Petjada Fabricació de tela (cotó) 

La confecció del drap és la següent etapa, on es considera el tall de la roba i els possibles cosits o 

brodats que puguin haver-hi. Aquestes dades s’han obtingut gràcies a l’empresa Mimos SL, que es 

dedica a la confecció de coixins per a nadons amb problemes de malformacions de caps (Mimos.SL, 

2019). S’ha realitzat una prova amb mig kg de cotó per elaborar-ne draps. S’han tallat draps de 30x30 

cm i s’ha fet la costura exterior del drap. S’ha cronometrat quant temps es tarda i s’ha calculat la 

potència consumida en l’operació. La màquina de cosir realitza dos operacions, la de fer la bora 

exterior i el tall del propi drap. Aquestes són les dades de l’operació: 
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Taula 3.4 Característiques màquina de cosir. Procés de confecció 

Un cop conegudes aquestes dades, es realitza el càlcul de kWh per quilogram de cotó. Per un 

kilogram el temps que es trigaria és de 28 min (14 min ·2). Per tant: 

28 𝑚𝑖𝑛

1 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡ó
·

320 𝑊 · ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·

1 𝑘𝑊 · ℎ

1000 𝑊 · ℎ
= 0,149 

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡ó
 

Aquesta energia correspon a la confecció d’un quilogram de draps. La confecció d’aquest drap es 

situarà a les afores d’Igualada. A continuació, es relaciona aquesta activitat amb l’impacte que 

ocasiona.  

 

Taula 3.5: Petjada confecció del drap 

L’etapa d’ús no produeix cap impacte mediambiental perquè la utilització d’aquests draps és d’un 

sol ús i, per tant, no requereix rentat, sinó que s’ha considerat que un cop usats van a incinerar.  

 

Taula 3.6: Petjada ús 

Finalment, en la cinquena etapa, es tracta de calcular l’impacte de gestionar anualment aquests 

draps a la incineradora. La quantitat de draps a gestionar en aquesta etapa són les 60 tones amb 

l’increment de la brutícia (olis, greixos, dissolvents, ...). Perquè l’anàlisi sigui el més proper a la realitat, 

s’ha fet un estudi sobre l’absorció del cotó. El resultat ha estat 2,87 kg absorbits/kg de drap de cotó. 

Aquesta dada s’ha calculat al laboratori amb una bàscula de precisió, enfonsant una mostra de cotó. 

El mètode és molt senzill, es tracta de relacionar el pes de mostra inicial amb el pes de mostra final un 

cop s’ha enfonsat el cotó en els dos líquids escollits. Per simular les substàncies que ens podem trobar 

a les empreses s’ha escollit alcohol i oli de Girasol. Els resultats han estat els següents: 

CONCEPTE QUANTITAT (KG) FE (kg CO2 eq)  PETJADA (kg CO2 eq) Anual

Rentat, utilització de 

detergents, Consum 

d'aigua, Assecadores, 

Planxat, 

0,0000
Diferents FE per cada 

procés d'ús. 
0,00

Total 0,00

4. Ús
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Taula 3.7. Absorció del cotó 

L’absorció s’ha calculat fent la mitjana de les dues absorcions entre el Alcohol i l’oli. Per tant: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó 𝑐𝑜𝑡ó =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑡ó (𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙) + 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑡ó (𝑂𝑙𝑖)

2
= 2,87 

𝑘𝑔 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡ó
 

Per tant, aquesta relació ens diu que per cada kg de cotó el pes s’incrementarà en 2,87 kg. Aquesta 

dada és real si tot el drap estigués impregnat amb brutícia. Per tant, s’ha estimat que el drap vindrà 

brut en una mitjana d’un 25%.   

60000 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡ó · 2,87 
𝑘𝑔 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡ó
· 25% = 43050 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡ó 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠 

I el total de residu a gestionar a l’any pel cotó és: 

Draps nets 60000 kg/any 

Absorció draps 43050 kg/any 

TOTAL 103050 kg/any 

 

Taula 3.8 Residu a gestionar en fi de vida (incineració draps bruts) 

Ara ja es pot calcular la incineració de draps bruts.  

 

Taula 3.9. Petjada Gestió fi de vida 

Hi ha un altre factor que no està considerat com a etapa però s’ha d’incloure en els impactes, aquest 

és el transport. En aquest cas pràctic s’ha considerat una possible relació d’empreses per tal d’ ajustar 

millor a la realitat les distàncies de transport. Les empreses  i localitzacions que s’han escollit són: 
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1- Matèria primera → Colectivo algodoneras del sur Andalucía SL. Està situada a Sevilla (Lebrija). 

Aquesta empresa realitza la collita de cotó per vendre tant nacionalment com 

internacionalment.  

2- Fabricació de Tela de cotó → Rutex SL. Situada a Castellar del Vallès especialitzada en teixits 

sostenibles i en la fabricació de teles. (Rutex.SL, 2019) 

3- Confecció de draps → Una de les empreses més properes és TCR (Trabaja sin riesgos), entre 

d’altres activitats, es dediquen a la fabricació de draps industrials de diferents tipus i estan 

situats a Castellbisbal (Barcelona). (TCR, s.d.) 

4- Incineradora→ La incineradora Tersa (Tractament de residus i selecció S.A) situada a Sant Adrià 

del Besòs s’ocupa de la incineració de fracció resta i rebuig. (Tersa.SA, 2019)  

El transport s’ha calculat mitjançant les distàncies entre aquestes empreses a través de l’aplicació 

Google Maps. Per tractar les distàncies de l’Anoia s’ha realitzat un càlcul del perímetre amb línies de 

connexió per la comarca de l’Anoia. D’aquesta manera queden relaxats els transports de draps cap a 

les diferents empreses que hi ha. A continuació es poden veure dos exemples: 

 

 

 

 

També s’han tingut en compte els camions a processar les quantitats en cada transport considerant 

que cada camió pot portar 4,5 tones de producte.  

Càrrega de draps nets → 60 tones /4,5 tones per camió = 13,33 camions → 14 camions 

Càrrega de draps bruts →103 tones /4,5 tones per camió = 22,88 camions → 23 camions 

La següent taula mostra la petjada en el transport relacionant les empreses esmentades 

anteriorment: 

Figura 3.2: Transport des de obtenció de matèries primeres a 
Fabricació de tela 

Figura 3.3: Transport de confecció de draps a ús 
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Taula 3.10 Petjada en el transport 

Amb aquestes dades s’obté la petjada de carboni total per aquesta activitat i quin és el procés que 

hi contribueix més (veure Taula 3.11 i Figura 3.4).  

 

Taula 3.11. Petjada Total 

 

Figura 3.4 Percentatge per etapes 

Com es pot veure, el pes més important correspon a l’obtenció de les matèria primera amb un 91% 

de l’impacte de l’activitat mentre que la segona etapa més important és l’impacte a la incineradora 

amb un 7%. També cal remarcar que en la etapa d’ús no hi ha impacte mediambiental, ja que es tracta 

de draps d’un sol ús. D’altra banda, la fabricació de la tela, confecció del drap, ús i transport tenen 

impactes molt baixos respecte de l’obtenció de matèries primeres, ja que el seu percentatge en pes 

d’impacte oscil·la entre el 0 i l’1%.  
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3.4. Opció 2: Reutilitzar retalls de cotó a partir del rebuig 
generat i utilitzar-los per un sol ús.  

En aquesta segona opció, es planteja una millora respecte de la primera i és que els draps industrials 

utilitzats a la comarca de l’Anoia, s’agafarien de retalls de cotó generats com a residu per les diferents 

empreses tèxtils de la comarca (per exemple, Punto Blanco) i també de cotó post-consum, que es 

recolliria i seleccionaria per empreses o associacions de recollida selectiva de roba. D’aquesta manera 

l’impacte ambiental de l’obtenció de matèries primeres i la fabricació de la tela de cotó, no s’inclou en 

l’estudi ja que el rebuig es considera que ve amb impacte zero i només s’hauria de considerar l’impacte 

ambiental de la recollida i selecció d’aquest residu, que en aquest cas, s’ha considerat negligible. 

L’esquema del cicle de vida del producte queda de la següent forma: 

 

Figura 3.5 Esquema opció 2 

Els càlculs són molt semblants a l’opció 1, comentada anteriorment però tenint en compte el nou 

cicle de vida.  

La confecció del drap s’obtindria de la quantitat de draps que necessitem en un any amb la potència 

que es consumeix per confeccionar draps a partir d’un kg de tela de cotó. Tot això multiplicat pel factor 

d’emissió de l’electricitat.  

 

Taula 3.12: Petjada del procés de confecció (opció 2) 

Durant l’etapa d’ús tampoc hi ha impacte, ja que es tracta de draps d’un sol ús.  



 

Xavier Garcia Barba  

Febrer 2020  

 

Pàgina 24/51 CIRCULARITAT DEL SECTOR TÈXTIL : CAS DEL COTÓ 

 

Taula 3.13: Petjada d'ús (opció 2) 

L’última etapa del producte correspon a la gestió que es farà d’aquests draps al final de la seva vida 

útil. Pel càlcul d’aquest impacte se suposarà que van a incineració. En la incineració es creen dos 

impactes: un positiu i un altre negatiu. L’impacte negatiu és causat per la incineració d’aquests draps i 

les emissions que això provoca (cendres, gasos emesos a l’atmosfera, etc.). D’altra banda, l’impacte 

positiu és a causa de la generació d’energia aprofitable (en forma de gasos calents que produirien 

electricitat) obtinguda en la incineració. Els gasos calents es fan passar per una turbina, on s’obté 

electricitat. El total de residu a valorar és el drap net més la brutícia que s’hi ha pogut quedar 

impregnada calculats anteriorment 103050 kg.  

 

Taula 3.14: Petjada de Gestió fi de vida (opció 2) 

En aquesta opció també s’haurà de comptabilitzar l’impacte degut al transport. S’ha de 

comptabilitzar dues vegades el recorregut per la Comarca, ja que hi haurà dos desplaçaments, la 

recollida de retalls de cotó per les diferents empreses i el repartiment dels draps un cop ja han estat 

confeccionats. Per tots dos es considera la mateixa distància. Posteriorment també es compta el 

transport cap a la incineradora.  

 

Taula 3.15: Petjada de transport (opció 2) 



Xavier Garcia Barba  

Febrer 2020 
 

 

CIRCULARITAT DEL SECTOR TÈXTIL : CAS DEL COTÓ Pàgina 25/51 

A continuació es mostra un quadre resum per veure quina és la petjada de carboni corresponent a 

aquesta activitat.  

 

 

Taula 3.16: Totals (opció 2) 

 

Com es pot veure, en aquest cas, el residu a incinerar és el que ocasiona més petjada de carboni 

respecte les altres etapes del cicle de vida. En la figura 3.6 es mostren els percentatges de contribució.  

 

 

Figura 3.6: Percentatge per etapes (opció 2) 

En el gràfic s’observa que el 79% de l’impacte de CO2 que origina aquesta opció 2, és degut a la 

gestió dels residus ocasionats. El transport i la confecció del drap, té un impacte de 13% i un 8% del 

pes respectivament. 

 

3.5. Opció 3: Reutilitzar retalls de cotó a partir del rebuig 
generat i utilitzar-los diverses vegades (incloure sistema de 
recollida i rentat). 

En aquest cas es valorarà una nova opció: la reutilització dels draps industrials. Respecte de l’opció 

2, aquí s’inclou un sistema de recollida i rentat de draps industrials de cotó.  
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L’activitat constarà d’un sistema de recollida de retalls industrials que seguidament es 

confeccionaran per tal de transformar-los en draps industrials. Un cop es tinguin els draps 

confeccionats es tornaran a distribuir per les diferents empreses de l’Anoia. Les empreses els 

utilitzaran i hi haurà una empresa que recollirà, rentarà i retornarà els draps nets a l’empresa usuària. 

Es considera que la reutilització d’aquests draps serà d’unes 50 vegades abans del seu deteriorament. 

La recollida de draps es realitzarà setmanalment igual que la distribució dels draps nets. Els procés és 

el següent: 

1- S’agafen els retalls de cotó (rebuig) de diferents 

empreses del sector. 

2- Es confecciona el producte (drap) 

3- Es lliuren draps nets als diferents clients.  

4- S’utilitzen, i els draps bruts s’emmagatzemen en 

contenidors.  

5- Es recullen els draps bruts.  

6- Es renten els draps.  

7- Es comprova l’estat dels draps i es fa una selecció. Si els 

draps presenten desperfectes, s’eliminen del cicle.  

Per tant, el cicle de vida d’aquesta nova opció és el següent: 

 

Figura 3.8: Esquema (opció 3) 

Per poder fer el càlcul de la petjada de carboni s’han de definir quins són els elements nous a 

considerar. S’ha d’incorporar una empresa nova que ofereixi el servei de recollida i rentat i un lloc per 

realitzar aquesta activitat. Aquest servei de recollida i rentat tindrà les rentadores i assecadores 

adequades a les necessitats. S’estima que en un any són 250 dies laborals, s’han d’abastir 103050 kg 

de draps industrials bruts a la Comarca, per tant, s’haurien de netejar 412,2 kg de draps diàriament.  

103050 kg

1 𝑎𝑛𝑦
·

1 𝑎𝑛𝑦

250 𝑑𝑖𝑒𝑠
= 412,2 

𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
 

Es selecciona una rentadora industrial per tal d’adaptar-nos a les nostres necessitats. La rentadora 

LS-19 T amb capacitat de 19 kg de roba i un consum de 14,2 kWh per un programa estàndard. Aquest 

tipus de rentadores porten 25 programes diferents i renten amb aigua calenta, per tal d’adaptar-se a 

Figura 3.7: Cicle d´ús (opció 3) 
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les diferents situacions (més nets o més bruts), si cal rentar-los de manera més ràpida o més lenta. El 

consum mig d’aigua d’aquestes rentadores és de 0,136 m3 per rentada. (Primer.SL, 2019a) S’ha estimat 

que el funcionament màxim diari d’una unitat és de 7 vegades amb un programa que dura 1 hora 

aproximadament. Per tant la capacitat diària d’una rentadora és de: 

 
7

𝑑𝑖𝑎
· 19 𝑘𝑔 = 133

𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

D’aquesta dada podem extreure les rentades a l’any que hi hauran: 

103050 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑝𝑠

19 
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑝𝑠

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

= 5423,7 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒𝑠 → 5424 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒𝑠 

Si els kg a rentar al dia són 412,2, el nombre de rentadores és de 5 rentadores.  

412,2 𝑘𝑔

1 𝑑𝑖𝑎
·  

1 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

133
𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎

= 3,1 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 → 4 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠.  

Per tal que els draps tinguin un acabat perfecte s’han d’assecar. S’estima que l’increment d’aigua 

en el cotó, un cop s’ha fet un centrifugat i sense brutícia, amb la rentadora seleccionada anteriorment 

porta un increment en pes del 55%. Aquest increment s’ha calculat agafant una mostra (una samarreta 

de cotó) i pesant-la seca ,i després de sortir de la rentadora amb un centrifugat de 1200 rpm. S’ha 

pesat amb una bàscula de precisió i els resultats han sigut els següents: 

 

Taula 3.17: Increment en cotó en pes (sec-mullat) 

Per tant: 

130 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠

100% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
=  

201 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠

𝑥% 
→ 𝑥 = 155 % 

El que suposa un increment del 55% en aigua. Això fa que els kg a tractar en aquest procés siguin: 

(
60000 𝑘𝑔

𝑎𝑛𝑦
·

1 𝑎𝑛𝑦

250 𝑑𝑖𝑒𝑠
) + 55 % = 372 𝑘𝑔 

L’assecadora seleccionada és la DR-10 (Primer.SL, 2019) amb una capacitat de 10 kg i un consum 

mig de 3 kWh. S’ha estimat que el funcionament màxim diari d’una unitat sigui de 7 hores amb un 

programa de duració d’una hora aproximadament. Per tant, la capacitat diària d’assecatge és de: 

7 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑒𝑠

1 𝑑𝑖𝑎
· 10 𝑘𝑔 = 70 

𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 
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Per tant, si els kg a tractar cada dia són 288 kg el nombre d’assecadores que es necessiten en aquest 

procés és de:  

372 𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑑𝑖𝑎 · 1 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

70 𝑘𝑔
= 5,3 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 → 6 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

Es tria una nau petita per tal d’impartir l’activitat en el polígon industrial (carrer Gran Bretanya) 

d’Igualada. La nau té 651 m2. Gràcies a les dades proporcionades per una empresa metal·lúrgica 

Consergra S.L (Consergra.slu, 2019) mostrant el consum de la il·luminació d’una oficina petita i les 

seves instal·lacions on estableixen un consum de 75 kwh per cada m2 i per any aproximadament. Pot 

haver-hi un petit error de càlcul depenent de les zones d’il·luminació de l’empresa i de les seves 

instal·lacions (llums de baix consum, fluorescents o incandescents). 

La necessitat de draps anuals és la mateixa que en els casos anteriors (60000 kg) però la quantitat 

que circularà en aquesta opció són: 

60000 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑝𝑠

52 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠
= 1153,8 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑝𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎 

Com l’exercici implica que les empreses tinguin una quantitat de draps a la setmana, posteriorment 

es realitza la recollida dels draps bruts posant a disposició uns altres de nets, la rotació de draps implica 

un marge de dues vegades. És a dir, una setmana les empreses disposaran dels draps a utilitzar mentre 

que a l’altra estaran rentant-se a la nau industrial on realitzem l’activitat. Per tant: 

1153,8 𝑘𝑔 · 2 = 2308 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑝𝑠  

Tota l’activitat es realitzarà amb 2308 kg de draps. Amb aquesta quantitat ja podem cobrir la 

necessitat de l’Anoia de draps industrials. També s’estima que un 10% dels draps a finals d’any ja no 

siguin aptes per netejar (deteriorament, pèrdua, ...). Aquest valor s’ha de considerar perquè tota la 

necessitat estigui coberta.  

2308 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑝𝑠 + 10% = 2538,5 𝑘𝑔  

Els càlculs de la potència consumida s’han calculat en relació als diferents punts a tractar. Les 

rentadores consumeixen anualment, considerant que les rentades són de 1 hora: 

14,2 𝑘𝑊ℎ

1 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
1 ℎ𝑜𝑟𝑎

·
5424 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑎𝑛𝑦
= 77020,8 𝑘𝑊/𝑎𝑛𝑦  

La potència consumida de les assecadores, va en relació als kg diaris a tractar, ja que no són els 

mateixos per les rentadores (ja calculats anteriorment).  

288 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑝

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎

10 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑝𝑠
·

250 𝑑𝑖𝑒𝑠

1 𝑎𝑛𝑦
= 7200 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑦.  
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 La potència consumida en l’assecatge és de: 

7200 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑎𝑛𝑦
·

3 𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎
ℎ

= 21600 𝑘𝑊/𝑎𝑛𝑦 

Els consums individuals es poden veure en aquest quadre resum: 

 

Taula 3.18: Electrodomèstics etapa d'ús (opció 3) 

I els consums anuals amb la quantitat d’unitats que es necessiten en el següent: 

 

Taula 3.19: Dades generals (opció3) 

Altres valors d’interès que s’han utilitzat per tal de fer una bona estimació de totes les dades 

necessàries per aquesta opció: 

• Es realitza un cop per setmana la recollida de draps bruts per les diferents empreses, per 

tant, també es realitza el repartiment de draps un cop per setmana.  

• S’ha agafat un trajecte envoltant tota la comarca de l’Anoia per diferents empreses (total 

150 km). 

• Es realitzen un total de 5424 rentades l’any, amb un consum de detergent de 55 ml per 

rentada.  

• S’ha estimat un consum d’energia elèctrica d’il·luminació i oficines en funció a un cas real 

(Consergra SLU) tenint una nau sense maquinària i una oficina petita un consum de 75 

kWh/m2·any, tenint en compte que la nau triada a Igualada (Anoia) és de 651 m2. 

• S’estima que el rebuig de draps en funció de les rentades suportades és d’un 10 % anual de 

tots els draps utilitzats.  

• En el procés d’incineració de draps es contempla la recuperació d’energia en forma 

d’electricitat.  

Un cop s’ha contextualitzat tota la informació s’analitzen les etapes del producte com s’han fet en 

els casos anteriors.  

La primera etapa és la de confecció del drap de cotó. En ella es calcula l’impacte de kg CO2 eq anuals 

per la quantitat de draps que es necessiten.  
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Taula 3.20: Petjada confecció del drap de cotó (opció 3) 

En segon lloc, es calcula l’ús que se li dóna. En aquest procés inclourem tota la gestió de rentada de 

l’activitat establerta anteriorment i es quantificarà l’impacte ocasionat en aquest procés.  

 

Taula 3.21: Petjada d'ús (opció 3) 

 

Finalment, el fi de vida del drap és la incineració i en ella es produeix una recuperació d’energia en 

forma d’electricitat. Com els draps al llarg de l’any només hauran estat rentats unes 26 vegades (52/2 

= 26) ja que la rotació es fa cada dos setmanes, els draps no haurien d’estar malmesos en un any. Tot 

i així, s’estimarà que un 10 % dels draps han acabat la seva vida útil.  

10% 𝑑𝑒 2308 𝑘𝑔 =  230,8 𝑘𝑔 
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Taula 3.22: Petjada gestió fi de vida (opció 3) 

Per últim es comptabilitzaran els transports que hi ha en aquesta activitat.  

 

Taula 3.23: Petjada de transport (opció 3) 

El factor utilitzat es correspon a un vehicle gran, a una velocitat de 100 km/h. Els km s'han calculat 

en base a les localitzacions dels llocs establerts en aquest cas. 

Per tenir una visió global més genèrica de l’activitat s’ha fet un balanç material per tal de poder 

visualitzar de manera més gràfica i fàcil les entrades i sortides que presenta aquesta opció.  
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Figura 3.9:Diagrama opció 3 

A continuació es calcula la suma de tots els processos de la opció 3 en la taula 3.24: 

 

Taula 3.24: Petjada de carboni total (opció 3) 

Com es pot veure, en aquesta opció, l’etapa d´ús és la més significativa amb diferència. Hi ha una 

gran disminució en els impactes de confecció i d’incineració ja que la quantitat de cotó a tractar és 

molt més baixa. El percentatge de les diferents etapes és el següent: 

 

Figura 3.10:Percentatge per etapes (opció 3) 
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3.6. Comparació de les diferents opcions.  

Les tres opcions plantejades es podrien portar a la pràctica ja que són tres opcions totalment 

vàlides. Els resultats extrets són ben diferents, per tant, cal veure quines són les diferencies entre les 

opcions.  

En primer lloc es farà una comparativa de balanços de material. El balanç de l’ opció 1 és el següent, 

tenint en compte que es contempla tot el cicle de vida ja que els draps s’han d’obtenir des de la primera 

etapa del producte: 

 

Figura 3.11: Diagrama de flux (Opció 1) 

El producte que s’ofereix passa per 5 etapes, des de l’obtenció de la matèria primera, fins a la gestió 

de fi de vida. Totes les etapes presenten petjades però en aquest cas l’obtenció de matèria i gestió de 

fi de vida són les més importants. L’ús no presenta cap impacte, ja que després d’utilitzar els draps 

directament van a incineració. Es pot apreciar que hi ha un increment important en el pes dels draps 

un cop s’han embrutat, això vol dir que per una certa quantitat de cotó en un cicle determinat, el 

rebuig pot ser encara més important. En aquest cas, els draps impregnats d’olis, dissolvents, brutícia, 

etc... es veu que ocasionen un rebuig molt més gran.  

En l’opció 2 els draps es fabriquen a partir de retalls sobrants d’altres empreses de l’Anoia, el 

diagrama de flux queda representat en la figura 3.12.  

 

Figura 3.12: Diagrama de flux (opció 2) 
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Com es pot veure el rebuig utilitzat per cobrir la necessitat fa que no s’hagin d’extreure les matèries 

primeres i que els processos d’obtenció del fil i tela quedin anul·lats. D’aquesta manera hi ha processos 

que no es realitzen i per tant, hi ha impactes que s’eliminen respecte de l’opció 1.  

Pel que fa a l‘opció 3, el cicle d’ús presenta un canvi important, els draps del rebuig d’altres 

empreses cobriran la necessitat dels draps industrials, però degut a que es reutilitzen i s’incorporen un 

altre cop al cicle, hi ha molts menys kg de cotó en circulació. El diagrama resultant és el que mostra la 

figura 3.13 

 

Figura 3.13: Diagrama de flux (opció 3) 

Com es pot veure en la figura anterior, el procés queda tancat de manera que es reutilitzen els 

draps fins que aquests es troben en mal estat. Aquests cicle permet la circulació d’una quantitat molt 

menor al dels anteriors casos i com en l’opció 2, s’anul·len dues etapes (obtenció de matèries primeres 

i obtenció del fil i tela), fent que aquests impactes no contribueixin a la petjada final. Però en canvi, hi 

ha altres activitats que s’hi afegeixen: la recollida, rentat i assecat dels draps que generen impactes i 

s’inclouen en l’etapa d’ús.  

Ara cal veure quins impactes totals hi ha en les tres opcions per tal d’extreure’n més conclusions. 

En la següent taula 3.25 es mostra la petjada total per les tres opcions.  

 

Taula 3.25:Taula resum petjada diferents opcions 

Els resultats obtinguts són molt interessants. La petjada de carboni és molt més gran en la primera 

opció degut a l’impacte de l’obtenció del cotó. Es consideren per calcular-la totes les etapes del 
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producte, ja que s’han de fabricar els draps de cotó i passar pels diferents processos de fabricació, 

finalment acabant a la incineradora. Com són d’un sol ús la quantitat és més gran. Per tant, l’opció 1 

és la que produeix més petjada i la més desfavorable ambientalment.  

D’altra banda, les opcions 2 i 3 parteixen d’un residu que no ha de ser fabricat i s’utilitza per cobrir 

una necessitat. L’opció 2, d’un sol ús, és l’opció que surt més favorable, tot i que utilitza molta més 

quantitat de cotó (60 tones) mentre que l’opció 3 amb el cicle de rentat, només necessita 2,3 tones 

per cobrir la mateixa necessitat (i tot i així, és més desfavorable que l’opció 2). Això vol dir que l’etapa 

d’ús de l’opció 3 crea més petjada que l’estalvi de matèria primera (cotó) i de rebuig a incineració.  Això 

és degut, sobretot, al fet de considerar que la matèria primera emprada (cotó rebuig) té impacte zero. 

Per això hi ha actualment una discussió metodològica dient que: quan s’utilitzi un residu com a matèria 

primera per a obtenir-ne un altre producte o servei, aquest residu ha te tenir un petit percentatge de 

l’impacte de la matèria primera verge, encara que això dificulti els càlculs. Això no s’ha contemplat en 

aquest projecte ja que es tracta d’un tema complicat i controvertit sobre el qual encara no hi ha un 

consens internacional. 

Per últim, es compararan els percentatges ocasionats en les diferents etapes veient les diferències 

entre les tres opcions.   

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Percentatge per etapes 3 opcions 

L’obtenció de matèria primera és un pes molt important en l’opció 1 ocupant un percentatge d’un 

91%, i el segon impacte amb un 7% és la incineració dels residus ocasionats. El transport en l’opció 1 

és poc significatiu, mentre que en les altres dos opcions oscil·la entre un 6% i un 13% no agafant massa 

importància en l’impacte en les diferents activitats. La confecció del drap, en les dues últimes opcions 

és de 8%, essent relativament poc significativa. Pel que fa a l’opció 2, té un impacte molt elevat la 
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incineració dels residus ocasionats en un 79% mentre que l’opció 3, la que té major pes en percentatge 

és l’etapa d’ús amb un 92% de la petjada global. En tots tres casos les etapes més importants varien, 

no sent la mateixa per cap de les tres opcions.  
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Capítol 4. Avaluació ambiental circularitat tèxtil 

4.1. Plantejament de l’estudi d’ACV 

L’estudi que es realitzarà a continuació compararà dos sistemes sobre la circularitat del tèxtil, en 

concret, el cotó. Els sistemes a estudiar seran: el del cas actual (amb els percentatges de reciclat 

actuals) i un hipotètic cas futur. En el cas actual es farà l’estudi d’anàlisi de cicle de vida (ACV) amb la 

circularitat que hi ha actualment, tenint en compte el reciclatge, remanufactura i reutilització del 2019, 

que va ser en total d’un 15% aproximadament. En el cas futur, es durà a terme el mateix estudi però 

aplicant la normativa europea de residus municipals per l’any 2025 i, per tant, augmentant el 

reciclatge, remanufactura i reutilització fins el 55%.  

En l’anàlisi s’estudiarà i es compararan els valors obtinguts en l’ACV a través d’un software de càlcul 

anomenat GaBi ts. En aquest programa, s’hauran de definir els diferents plans i processos necessaris 

per poder realitzar un model de les dues situacions que s’ajustin el màxim a la realitat. Els processos i 

els plans hauran d’estar relacionats i configurats amb dades d’entrada i sortida que determinaran el 

càlcul d’impactes. Es farà l’estudi calculant els impactes ambientals següents: 

- Acidificació 

- Canvi climàtic, excloent carboni biogènic 

- Eutrofització d’aigua dolça  

- Eutrofització marina 

- Eutrofització terrestre  

- Esgotament de l'ozó  

- Formació d’ozó fotoquímic, salut humana  

- Esgotament de recursos, aigua  

- Esgotament de recursos, minerals, fòssils i renovables  

 

Amb l’anàlisi i la comparació d’aquests dos sistemes es vol demostrar quin és el canvi quantitatiu 

de les dues situacions i veure quins impactes s’agreugen o milloren en més o menys grau 

d’importància. L’altre objectiu que es pretén és comprovar si és real la millora d’un augment en la 

circularitat del cotó augmentant els canals de reutilització, remanufactura i reciclatge, pel cas del cotó.  

La unitat funcional que es tindrà en compte per realitzar l’estudi és: “1 quilogram de cotó en l’etapa 

d’utilització”, és a dir, un quilogram de roba de cotó que pot haver-hi a qualsevol llar. S’ha definit 

aquesta unitat funcional, ja que la seva finalitat és cobrir la necessitat de la societat en l’etapa d’ús 

amb el fi de resguardar-se del fred o simplement anar a la moda.  

El sistema A es basarà amb valors actuals proporcionats per 3 empreses de recollida de roba 

(Aeress, Roba Amiga i Humana) per definir quins són els valors actuals promig en els canals de 

circulació del cotó. D’altra banda, per definir el sistema B, les dades que s’han agafat de referència són 

les que s’exigeixen per la Unió Europea en l’any 2025 per la recollida de residus municipals, és a dir, 

serà obligatori la recollida de roba tèxtil en tots els municipis i que es recicli el 55 % d’aquests residus.  
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4.2. Cas actual (sistema A) 

El sistema A reflexa la situació actual que hi ha en l’Estat Espanyol en la circulació del tèxtil, en 

concret, el cotó. Les dades proporcionades per les empreses Aeress, Roba Amiga i Humana  han servit 

de referent per confeccionar l’esquema de la circulació del cotó en aquest cas. Les dades facilitades 

per les empreses han sigut les següents: (Aeress, 2019)(Amiga Roba, 2019)(Humana, 2019) 

 

Taula 4.1 Dades proporcionades per Aeress, Roba Amiga i Humana 

Aquestes dades han fet possible la confecció d’aquest diagrama de procés actual, tenint en compte 

que aquests canals representen el 15% de tot el tèxtil que es produeix i que l’altre 85% acaba a 

l’abocador.  

 

 

 

 

 

El diagrama de procés actual del tèxtil és el de la figura 4.1: 

 

Figura 4.1: Diagrama de procés pel sector tèxtil 

 

 

Taula 4.3 Taula de percentatges totals 

Taula 4.2 Recollida selectiva 
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El diagrama mostra els percentatges d’aquest sistema actual. Un 85% de quilograms de roba usada 

acaba a l’abocador sense cap aprofitament d’aquest residu; un 8,85% es reutilitza donant a aquest 

residu un segon ús i un 5,55% es recicla, recirculant el cotó a l’etapa d’obtenció de fil. Només un 0,6% 

es porta  a incinerar, recuperant-ne una petita part en forma d’energia.   

 

 Dades d’inventari 

Les dades entrades al software GaBi s’han dividit per etapes. Cada etapa serà representada en el 

programa, per un pla on es configuraran els diferents processos a tractar i cada procés es definirà amb 

les entrades i sortides corresponents. Un cop definits els canals dins el software amb els tant per cents 

adequats al sistema, es defineix cada etapa per 1 kg de cotó, d’aquesta manera les dades entrades 

sempre seran en relació a aquest kg de cotó. El programa calcularà automàticament el reciclatge, la 

remanufactura, la reutilització i l’obtenció d’energia donant valors exactes de quantitat en cada procés 

(veure imatge annex 3: Pla sistema actual). A continuació s’analitza etapa per etapa les dades entrades 

en cada procés del sistema actual (Sistema A). 

En el primer procés s’ha hagut de definir l’entrada de material (cotó) amb la sortida d’aquesta 

matèria primera. S’ha hagut de crear un 

procés anomenat 2.cotó (veure imatge 

annex 6: Cotó (procés)) on s’incorporen 

totes les entrades com aigua, electricitat i 

combustibles ja definides pel mateix 

programa.  

En el segon procés es defineix amb el quilometratge del transport seguint l’exemple definit en el 

cas pràctic (Capítol 2). Les matèries primeres entrades s’han adequat en relació al percentatge que ens 

prové de les fibres reciclades des de l’etapa d’ús.  L’electricitat s’ha considerat que és la mateixa que 

en l’etapa d’obtenció de teixit. Aquesta 

energia s’ha extret dels consums de telar 

(TD-A910). L’energia mitja d’aquest telar és 

de 3,7 kWh i realitza una producció entre 

500-1235 m2 de teixit (segons tipus de 

teles). Sabent que el cotó pesa 130 grams/m2 i 

agafant una mitjana de producció de 867 m2/h, cada hora produeix 112,78 kg. Per tant, la potència 

emprada per cada kg és de:  

3,7 𝑘𝑊ℎ

112,78 𝑘𝑔 · ℎ
= 0,33

𝑘𝑊

𝑘𝑔
· 3,6 

𝑀𝐽

𝑘𝑊
=  1,188 𝑀𝐽 

 

Figura 4.2 Obtenció de matèria primera (cas actual) 

Figura 4.3 Obtenció de fil (cas actual) 
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Dins d’aquest procés s’ha configurat el reciclatge del cotó amb dades proporcionades en un 

document on defineix els diferents consum en el reciclatge de cotó. (Esteve-Turrillas i de la Guardia, 

2017). Aquesta configuració es pot veure en la imatge Annex 8 de l’annex, on es mostra dues entrades 

d’energia de 1,31 MJ i 44 litres per quilogram de cotó. D’aquesta manera, es quantifica també el procés 

de reciclatge.  

En el tercer procés s’ha considerat la mateixa energia calculada que en l’apartat anterior amb una 

entrada de fil de 1kg i una entrada d’aigua de 7 litres/kg. Aquesta aigua s’utilitza per la part del tintat 

del teixit. Aquesta dada ha estat calculada 

a partir del consum per rentada del cas 

pràctic del capítol 2 (3ra opció) on el 

consum era de 0,136 m3 d’aigua per 20 kg 

de càrrega per rentada. En aquest procés, 

no s’ha considerat el consum de colorants i pigments, ja que no es disposava de les dades de fabricació 

de cap colorant ni pigment i això, per si sol, hauria estat motiu d’un projecte sencer. Aquesta mancança 

s’hauria de tenir en compte per a millorar aquest estudi en un futur. 

0,136 𝑚3

20  
= 0,0068 𝑚3 ·

1000 𝑑𝑚3

1 𝑚3
= 6,8 𝑑𝑚3 → 6,8 𝐿 → 7 𝐿 

En el quart procés, el de confecció del producte, s’ha definit el quilometratge del transport seguint 

l’exemple definit en el cas pràctic (Capítol 2). L’entrada de les teles tèxtils i sortida de roba tèxtil serà  

d’1 kg. I s’ha configurat l’entrada de 

remanufactura, tot i que en aquest cas 

actual és de 0. En aquesta etapa també 

s’ha estimat un rebuig no aprofitable del 

7% que va directament a l’abocador 

(seria la part de la tela que no s’aprofita quan 

es tallen els diferents patrons per fer la peça de roba).  

 

En la cinquena etapa, la d’ús, les entrades de transport, electricitat, aigua i sabó s’han agafat a partir 

dels consums del cas pràctic (Capitol 2), considerant que en aquesta etapa es fan una mitjana de 50 

rentades a les peces de roba de cotó abans 

de descartar-les. Considerant 1kg de roba a 

l’entrada (0,0885 kg de roba reutilitzada i 

0,9115 kg de roba del procés anterior) 

s’estima un consum d’aigua de 358 litres 

per les 50 rentades estimades.  

Per últim es defineix l’etapa de fi de vida amb el transport calculat com en les etapes anteriors, amb 

entrada d’1 kg de roba usada, i sortida d’1 kg distribuït en els diferents conceptes (abocador, obtenció 

d’energia, reutilització, remanufactura i reciclatge). 

Figura 4.4 Obtenció del teixit (cas actual) 

Figura 4.5 Confecció del producte (cas actual) 

Figura 4.6 Ús (cas actual) 
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 Resultats d’impacte 

Un cop entrades les dades al programa els resultats es mostren en la Taula 4.4. 

 

Taula 4.4 Taula de resultats totals 

En la següent taula 4.5, es mostren els impactes per etapa, en relació a cadascuna d’elles del sistema 

actual. 

 

Taula 4.5 Impactes sistema actual per cada etapa 

En el procés del reciclatge, s’estima l’impacte que suposa triturar la roba i tornar-la a convertir en 

matèria primera per poder fer un nou fil, ja que considerar que aquest reciclatge té un impacte nul 

seria un error.  

Els resultats de la taula anterior es mostren en percentatges de manera gràfica en la següent figura 

4.8. Tal i com es pot observar, l’etapa d’obtenció de les matèries primeres (cotó) és la que més 

Figura 4.7 Fi de vida (cas actual) 
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contribueix a totes les categories d’impacte, la seva contribució està entre el 68 i el 97%. En l’impacte 

d’esgotament de recursos d’aigua, l’etapa d’ús, també té un pes important (del 22% aproximadament). 

 

Figura 4.8 Percentatges per etapa de ACV (cas actual) 

 

4.3. Augment de la circularitat en el tèxtil (sistema B) 

El sistema B s’ha dissenyat en funció del que vol aconseguir la UE. Tot i no haver decidit encara un 

futur pel tèxtil, ja determina que en el 2025 els municipis estaran obligats a tenir recollida selectiva per 

aquest residu. I també informa que el 55% dels residus municipals s’hauran de reciclar el 2025, per 

tant, en aquest projecte, es considera que el residu tèxtil també es reciclarà en aquest percentatge. 

(Union Europea, 2019). De manera que el diagrama del sistema futur (sistema B) queda com es mostra 

en la figura 4.9.  

 

Figura 4.9 Diagrama sistema futur 

Utilitzant una relació (reutilització-remanufactura-reciclatge-energia) similar al sistema actual, els 

percentatges de cada opció que s’han considerat, han sigut els següents:  
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Taula 4.6 Recollida selectiva (cas futur) 

 

 Dades d’inventari 

En les dades d’inventari d’aquest model B els fluxos d’entrades i sortides es consideren igual que 

en el sistema anterior però hi ha tres etapes que varien. Aquestes etapes són les que tenen diferents 

fluxos d’entrades i sortides a conseqüència dels canvis en els percentatges en la circularitat del cotó. 

Aquestes tres són les següents.  

L’obtenció de fil: el flux d’entrada és diferent en aquest sistema futur fent variar l’entrada de 

matèria primera i les fibres provinents del reciclatge. (figura 4.10) 

 

 

Confecció del producte: incrementa la remanufactura respecte del model anterior en un 2%. També 

es considera un 7% de rebuig, com abans, en aquesta etapa. (figura 4.11) 

 

 

 

 

L’etapa d’ús: també presenta canvi per l’augment de la reutilització en aquest model. (figura 4.12). 

Taula 4.7 Taula de percentatges totals (cas futur) 

Figura 4.10 Obtenció de fil (cas futur) 

Figura 4.11 Confecció del producte (cas futur) 
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 Resultats d’impacte 

Els resultats dels impactes pel sistema B (cas futur) són els que mostra la taula 4.8. 

 

Taula 4.8 Sistema B impactes Totals 

En la següent taula 4.9, es reflecteixen els impactes per etapes del sistema futur. 

 

Taula 4.9 Impactes per etapes de ACV (Sistema futur) 

Finalment, els resultats de la taula anterior es mostren de forma percentual en la figura 4.13 que hi 

ha a continuació. 

Figura 4.12 Ús (cas futur) 
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Figura 4.13 Percentatges en cada etapa de ACV (cas futur) 

Tal i com es pot observar, l’etapa d’obtenció de les matèries primeres (cotó) és també la que més 

contribueix a totes les categories d’impacte, en aquest cas la seva contribució està entre el 58 i el 97%. 

En l’impacte d’esgotament de recursos d’aigua, l’etapa d’ús també té un pes important, igual que 

abans, però ara lleugerament superior (28,5%). 

 

4.4. Comparació dels dos sistemes 

Per poder veure quins han siguts els canvis més significatius entre un sistema i un altre, es faran  

gràfics comparatius on visualment es vegi quin són els impactes més canviants. Primerament es 

compararan els totals de tots els impactes per veure en quin percentatge ha variat al passar del sistema 

A al sistema B.  
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Taula 4.10 Reducció d'impactes de sistema A a Sistema B 

A continuació es mostren els gràfics per cada un dels impactes. D’aquesta manera quedarà amb 

més detall la disminució entre la diferència que implica el sistema actual (sistema A) amb l’hipotètic 

cas futur (sistema B) i els avantatges que suposa pel medi ambient. (Figures 4.14, 4.15) 

 

 

 

 

Figura 4.14. Resultat de les diferents categories d’impacte estudiades comparant el sistema A i el B  



Xavier Garcia Barba  

Febrer 2020 
 

 

CIRCULARITAT DEL SECTOR TÈXTIL : CAS DEL COTÓ Pàgina 47/51 

 

  

 

 

 

Com es pot veure en les anteriors figures tots els impactes avaluats tenen una reducció entre un 23 

i un 34%. Per tant, el sistema B contamina menys que el sistema A, sent molt més favorable pel medi 

ambient.  

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Resultat de les diferents categories d’impacte estudiades comparant el sistema A i el B  



 

Xavier Garcia Barba  

Febrer 2020  

 

Pàgina 48/51 CIRCULARITAT DEL SECTOR TÈXTIL : CAS DEL COTÓ 

Conclusions 

En aquest projecte s’ha fet una estimació de l’impacte ambiental dels productes tèxtils al llarg del 

seu cicle de vida. S’han utilitzat dos mètodes per avaluar l’impacte ambiental,  la petjada de carboni i 

l’anàlisi de cicle de vida, i s’han extret conclusions importants per poder incidir a una millora del medi 

ambient millorant la circularitat del tèxtil.  

Mitjançant la petjada de carboni, aplicada en aquest cas als draps d’ús industrial, s’ha vist com 

l’obtenció de matèries primeres (en aquest cas cotó) és l’etapa del cicle de vida que provoca el major 

impacte. Per tant, si s’utilitzen com a draps industrials retalls de roba ja usada (residu), la petjada de 

carboni es redueix significativament. També s’ha vist que la reutilització d’aquests draps mitjançant un 

servei de recollida i rentat, augmenta la petjada respecte a un sistema que utilitzi draps d’un sol ús a 

partir de roba usada, ja que s’inclouen processos addicionals (recollida i rentat). Aquest fet es produeix 

perquè tot i suposar una disminució de la quantitat de draps (en kg) necessaris, aquests draps 

provinents de residu es considera que l’impacte d’obtenció de la matèria primera és 0. Perquè no passi 

això, quan utilitzem un residu com a matèria primera, no se li hauria d’associar un impacte 0 sinó que 

hauria de tenir part de l’impacte ocasionat en l’extracció d’aquesta matèria primera. Aquesta conclusió 

s’ha extret dels resultats obtinguts al cas pràctic, ocasionant una contradicció no resolta, ja que encara 

no hi ha un consens internacional per solucionar aquesta controvèrsia.  

D’altra banda, en l’estudi d’ACV aplicat a 1kg de roba tèxtil (en aquest cas també cotó), ha quedat 

clar que una millora de la circularitat en el sector tèxtil, contribueix molt a disminuir la contaminació 

mediambiental que provoca el sector a dia d’avui. En aquest cas, s’ha demostrat que augmentant els 

canals de reciclatge, remanufactura i reutilització de peces de roba i passant de reaprofitar només el 

15% a aprofitar el 55%, es produiria una disminució entre un 23 i un 34% dels 9 impactes ambientals 

estudiats. La mentalitat de la societat i la consciència en la recollida selectiva dels diferents residus que 

es generen a les llars és una petita part de la solució. La disminució d’aquests impactes provocaria una 

millora ambiental a nivell mundial molt important, donat que es calcula que cada any 27 milions de  

tones de tèxtil es produeixen per cobrir la necessitat.  
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Agraïments 

Aquest projecte no hagués estat possible si no fos per la col·laboració de totes aquelles persones 

que han aportat informació en l’anàlisi d’aquest treball. Agraïments a totes les empreses que s’han 

posat en contacte, oferint valors complicats d’obtenir, per poder aportar dades molt més reals als 

diferents casos estudiats. També agrair als tutors col·laboradors d’aquest projecte contribuint amb 

eines i solucions a les diferents problemàtiques trobades en el desenvolupament d’aquest document.   
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Annex 1. Software GaBi 

A continuació es mostrarà com s’ha elaborat l’estudi mediambiental d’Anàlisis de Cicle de Vida amb 

el software GaBi. En aquests annexos s’hi mostraran com s’ha treballat a partir de crear plans generals 

i processos per tal de crear el programa de càlcul adequat a aquest estudi.  

Plans del projecte 

 

Imatge Annex 1: Plans del projecte 

Processos del projecte  

 

Imatge Annex 2: Processos del projecte 
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Pla general del sistema actual (0.sistema actual): 

 

Imatge Annex 3: Pla sistema actual 

A continuació es mostrarà com s’ha configurat cada pla que té inclòs el sistema actual. 

Obtenció de mp (pla): 

 

Imatge Annex 4: Obtenció de mp (pla) 

Els diferents plans posats en els 

pla general fent les relacions 

corresponents. Es mostra en cada 

fletxa les quantitats de cotó que  

processa cada pla.  
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Obtenció de matèria primera (procés): 

 

 

Imatge Annex 5: Obtenció de matèria primera (procés) 

 

Cotó (procés): 

 

 

 

Imatge Annex 6: Cotó (procés) 
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Reciclat (pla): 

 

Imatge Annex 7: Reciclat (pla) 

 

Reciclat (procés): 

 

Imatge Annex 8: Reciclat (procés) 

 

 

 

 



 

Xavier Garcia Barba  

Febrer 2020  

 

Pàgina 6/14 CIRCULARITAT DEL SECTOR TÈXTIL : CAS DEL COTÓ 

Obtenció de fil (pla): 

 

Imatge Annex 9: Obtenció de fil (pla) 

 

Obtenció del fil (procés): 

 

Imatge Annex 10: Obtenió del fil (procés) 

 

 

 

 



Xavier Garcia Barba  

Febrer 2020 
 

 

CIRCULARITAT DEL SECTOR TÈXTIL : CAS DEL COTÓ Annexes. Pàgina 7/14 

 

Obtenció de teixits (pla) 

 

Imatge Annex 11: Obtenció de teixit (pla) 

 

Obtenció de teixits (procés): 

 

Imatge Annex 12: Obtenció de teixits (procés) 
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Confecció del producte (pla): 

 

Imatge Annex 13: Confecció del producte (pla) 

 

Confecció del producte (procés): 

 

Imatge Annex 14: Confecció del producte (procés) 
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Ús (pla) 

 

Imatge Annex 15: Ús (pla) 

 

Ús (procés): 

 

Imatge Annex 16: Ús (procés) 
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Fi de vida (pla): 

 

Imatge Annex 17:Fi de vida (pla) 

Fi de vida (procés): 

 

Imatge Annex 18: Fi de vida (procés) 
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SISTEMA FUTUR (pla): 

 

Imatge Annex 19: Sistema futur general (pla) 

Obtenció del fil futur (pla): 

 

Imatge Annex 20: Obtenció del fil futur (pla) 
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Obtenció del fil futur (procés): 

 

Imatge Annex 21: Obtenció del fil futur (procés) 

Confecció del producte futur (pla): 

 

Imatge Annex 22: Confecció del producte futur (pla) 
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Confecció del producte futur (procés): 

 

Imatge Annex 23: Confecció del producte futur (procés) 

Ús futur (pla): 

 

Imatge Annex 24: Ús futur (pla) 
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Ús futur (procés): 

 

Imatge Annex 25: Ús futur (procés) 
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