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OBJECTIU 
GENERAL DEL 

PROJECTE

• Dotar d’eines i coneixements per a promoure
la substitució de productes químics perillosos
emprats en les indústries d’acabats del sector
tèxtil català.

• Incorporació de criteris ambientals en l’àmbit
d’acabat tèxtil mitjançant un estudi previ de
la situació actual a Catalunya
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

o Reduir en un 50% les substàncies extremadament preocupants considerades per l’ECHA.

o Reduir en un 60% l’impacte mediambiental dels processos
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Quantitatius

Qualitatius

o Capacitar el personal

o Foment de l’ús eficient

o Anticipació

o Increment del valor afegit dels productes tèxtils

o Millora qualitat del producte i caràcter sostenible

o Millora de la imatge de les empreses i dels productes.

o Innovació de les empreses

o Impulsar el mercat de compra ambientalment correcte.

o Eco-etiquetatge

o Nous projectes d’innovació i R&D



ACTIVITATS

Actuació 1: Estudi de necessitats mitjançant entrevistes a 
acabadors tèxtils i productors químics

Actuació 2: Jornades i sessions temàtiques amb acabadors tèxtils i 
productors químics

Actuació 3: Elaboració d’una guia per a promoure la substitució de 
productes químics perillosos al sector d’acabats tèxtils

Actuació 4: Difusió de resultats i comunicació de casos d’èxit 
identificats

Estat actual de la situació relativa a 
la substitució a Catalunya

Necessitats del sector en l’àmbit de 
la substitució

SENSIBILITZACIÓ

Facilitació del procés de substitució
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IMPACTE

Estratègia de cooperació i comunicació
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IMPACTE 

Creació de nous llocs de 
treball en recerca i 

desenvolupament per 
productes alternatius

Reducció de l’ús de les 
substàncies 
preocupants

Reduir l’impacte 
mediambiental dels 

processos



PROPERES 
ACTIVITATS

Diagnosi inicial per a conèixer la tipologia i la quantitat de productes
fabricats a les empreses de materials tèxtils avançats catalanes que
utilitzen, en els processos d’acabat, substàncies extremadament
preocupants, enumerades en els annexos XIV (autorització) o XVII
(restricció) del reglament REACH. Així mateix, també s’identificaran durant
el diagnosis inicial substàncies que es troben en procés d’incorporar-se en
alguna d’aquestes llistes mitjançant els procediments establerts per la
ECHA i la Comissió Europea.

Actuació 1: Estudi de necessitats mitjançant entrevistes a 
acabadors tèxtils i productors químics

 10 empreses sector acabats
 5 empreses productors o distribuïdors de productes químics

ENTREVISTES:

CONTACTE: Núria Campmany (ncampmany@textils.cat)

mailto:ncampmany@textils.cat

