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Xifra de negoci 
a Espanya 
2007-2019 (M€)

Producció total del sector 
petroquímic tarragoní

19.516.493 (t) 
Augment de l’1,06% respecte de l’any anterior.  
És la quarta producció total més elevada de la darrera dècada
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Producció en milions de (t)

Previsió de creixement mundial fins a 2030Principals zones de producció química

Tarragona, 
La principal zona de producció 
química d’Espanya

50%
De la producció 
química de Catalunya

+34%
Creixement acumulat
2007-2019

25%
De la producció 
química d’Espanya
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Exportacions per continents Països als quals més s’exporta

El sector químic, primer  
exportador del territori

51,7%
de les exportacions de la 
demarcació de Tarragona

65,7%
dels moviments del 
Port de Tarragona

Àfrica
4,7%

ASIA
13,6%

UE
58,6%

Resta
d’Europa

9,1%

Resta
del món
1,8%

Amèrica
12,2%

La química és el sector que més ven a l’exterior des de 
Tarragona. Amb un 51,7% del total, copsa més de la meitat 
d’exportacions que es fan des del territori. Més de la meitat 
de la seva producció va a vendes a l’estranger. 

Empreses innovadores
a Espanya

Inversió en RDI del sector 
químic espanyol

de les empreses del sector 
químic són innovadores

sobre el total 
de la indústria

58%

26,0%

Informàtica, 
Electrònica i Òptica

Indústria
Química

Vehicles
de transport

Material
de transport

58% 

57,7% 

49,8% 

41,8% 

Material 
i Equip Elèctric

Transformació
de cautxú i plàstics

Metal·lúrgia

Alimentació
i begudes

41,7% 

30,6% 

28,4% 

19,5% 
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Personal investigador 
contractat respecte 
del total industrial

21,6%
del total de  
la indústria

2% 3% 5% 7% 8% 11% 12% 14%

QUÍMICA:

Altres Sectors

Construcció

Salut

Transformació de
cautxú i plàstic

Fabricació de mobles

Equips elèctrics

Arts gràfiques i edició

Fusta

Automoció

Paper

Tractament d’aigua

Comerç

Agricultura

Alimentació i begudes

Equips Mecànics

Minerals no Metàl·lics

Tèxtil

Metall i productes metàl·lics

Sectors demandants de la indústria química espanyola

Indústria d’Indústries

21,6 2018
-0,9% 
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Junta
Directiva 2019

Equip de
l’AEQT 2019

President
Rubén Folgado
Messer Ibérica de Gases, SA

Josep Francesc Font (Novembre 2019) 
Repsol Petróleo, SA

Jaume Sariol (Octubre 2019)
Dow Chemical Ibérica, SL

Josep Francesc Font (Maig 2019)
Repsol Petróleo, SA

Vicepresidents
Rodrigo Cannaval
BASF Española, SL

Ignasi Cañagueral
Dow Chemical Ibérica, SA

Josep Francesc Font (Octubre 2019) 
Repsol Petróleo, SA

Jaume Sariol (Maig 2019)
Dow Chemical Ibérica, SL

Vocals
Montserrat Vallverdú
José Luis Prieto (Febrer 2019)
Asfaltos Españoles, SA

Rodrigo Cannaval
Basf Española, SL

Miquel Lope
Carburos Metálicos, SA

José Luis Jiménez
Cepsa Comercial Petróleo, SA

Miguel Muñoz
Clariant Ibérica Producción, SA

Andrea Firenze
Covestro, SL

Gerent
Juan Pedro Díaz

Secretari General
Ferran Huidobro

Secretària de Gerència
María Antonia Fraile (fins Octubre 2019)

Assessoria Tècnica
Cristina Vicente               
Laura Martín  

Relacions Externes i Protocol
Eva Canals

Comunicació
Francisco Montoya
Natàlia Martín

Administració
Vanesa Domingo

Ignasi Cañagueral
Jaume Sariol  (Novembre 2019) 
Dow Chemical Ibérica, SA

Joan Miquel Capdevila
ERCROS, SA

Juan Manuel Rodríguez 
Industrias Químicas del Óxido de Etileno, 
SA

Eduardo Chicote
LyondellBasell Poliolefinas Ibérica, SL

Rubén Folgado
Messer Ibérica de Gases, SAU

David Castañeda
ELIX Polymers, SL

Núria Blasco
Terminales Portuarias, SL

Paula Álvarez
Francisco José Mourente (Novembre 2019)
Antonia López (Abril 2019)
Transformadora de Etileno, AIE

Eduardo Sañudo
Vopak Terquimsa, SA

Gerent
Juan Pedro Díaz

Secretari General
Ferran Huidobro



Assemblea
General
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Asfaltos Españoles, SA
Montse Vallverdú   
José Luis Prieto (Febrer2019)

BASF Española, SL 
Rodrigo Cannaval

BASF Sonatrach Propanchem, SA
José Mª Chillida

Bertschi Ibérica, SL
Michael Koch 

Carburos Metálicos, SA
Miquel Lope     
Juan Ramón Feced (Maig 2019)

Cepsa Comercial Petróleo, SAU
José Luis Jiménez 

Clariant Ibérica Producción, SA
Miguel Muñoz

Companía Logística  
de Hidrocarburos CLH, SA
Adrià Mañé    

Covestro, SL
Andrea Firenze

Dow Chemical Ibérica, SL
Ignasi Cañagueral     
Jaume Sariol  (Novembre 2019)

DuPont Water Solutions  
(Peak Spain, SLU)
Verónica Gómez
Fernando Gutiérrez (Maig 2019)

ELIX Polymers, SL
David Castañeda 

ERCROS, SA Flix
Jaime Molina

ERCROS, SA Tarragona
Joan Miquel Capdevila

ERCROS, SA Tortosa
Santiago Rodríguez 

Grace Catalysts & Materials, SA
Antoni Boix

Industrias Químicas  
del Óxido de Etileno, SA
Juan Manuel Rodríguez

Inovyn España, SL
José Antonio Arévalo

Lyondellbasell Poliolefinas 
Ibérica, SL
Eduardo Chicote

Messer Ibérica de Gases, SAU
Rubén Folgado

Nitricomax, SL
César Valero

Kemira Ibérica, SA
Lluís Sabaté

Repsol Butano, SA
Miguel Ángel Márquez

Repsol Petróleo, SA
Josep Francesc Font

Repsol Química, SA
Albert Folch

Sekisui Speciality  
Chemicals Europe, SL
Alfredo Seco

SK Primacor Europe, SL
Lluis Romans 

Solenis Hispania, SA
Rosa Salamero 

Sarpi Constantí, SLU
Montse Papiol

Shell España, SA
Nerea Álvarez
Esteve Davi (Novembre 2019)

Tarragona Power, SL
Marcos Zambrana   
Pablo Pirles (Maig 2019)

Transformadora de Etileno, AIE
Paula Álvarez    
Francisco José Mourente   
(Novembre 2019)
Antonia López (Abril 2019)

Terminales Portuarias, SL
Núria Blasco

Vopak Terquimsa, SA
Eduardo Sañudo

AEQT
Gerent
Juan Pedro Díaz

Secretari General
Ferran Huidobro

Membres 2019



Carta del
president
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Un present ple de reptes
Teniu a les vostres mans l’Informe 
Públic de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona, el document 
que recull i sintetitza l’activitat duta a 
terme per la nostra associació durant 
l’exercici 2019. Un any en el qual vaig 
tenir l’honor i alhora la responsabilitat 
d’accedir al càrrec de president. Un 
repte que, amb el suport dels meus 
companys i companyes de la Junta 
Directiva, enfrontàvem amb la màxima 
il·lusió, marcant-nos com a principal 
repte l’elaboració d’un nou Pla Estratè-
gic per a l’AEQT que s’adaptés als nous 
temps i situés al centre del nostre full 
de ruta eixos com la sostenibilitat o la 
digitalització.

És cert, però, que en el moment de 
publicar-se aquest informe som ben 
entrat ja el 2020. Han passat diversos 
mesos des que vam acomiadar 
l’exercici 2019 i és innegable que 
qualsevol lectura d’aquest Informe no 
pot obviar els molts esdeveniments 
rellevants que han modificat la realitat 
de manera dràstica en la primera 
meitat del nou any.

“Han passat diversos 
mesos des que vam 
acomiadar l’exercici 2019 
i és innegable que 
qualsevol lectura d’aquest 
Informe no pot obviar 
els molts esdeveniments 
rellevants que han 
modificat la realitat de 
manera dràstica”

El greu accident que va patir el nostre 
sector al mes de gener ha marcat un 
abans i un després, no només pel que 
fa a qüestions relacionades amb el 

paràmetres de la seguretat industrial 
o l’anàlisi d’escenaris de risc, que previ-
siblement derivaran en modificacions 
de normatives i estàndards interna-
cionals, sinó també en la relació de 
la nostra indústria amb el territori i la 
seva gent. 

“Als reptes amb els quals 
vam iniciar el nostre camí 
en ser elegits al novembre, 
que continuen plenament 
vigents, s’hi han afegit de 
nous, que ens han obligat 
a reaccionar de manera 
immediata” 

El sector, i l’AEQT com el seu repre-
sentant i interlocutor davant l’entorn, 
és conscient que els esdeveniments 
han impactat en la confiança que té la 
societat en nosaltres, i això ens obliga 
a intensificar encara més els esforços 
en dos àmbits que sempre han estat 
entre les nostres prioritats: el diàleg 
i la transparència. Des del moment 
mateix dels tràgics fets hem escoltat, 
i ho seguirem fent, a veïns, entitats, 
associacions, administracions, sindi-
cats... Hem escoltat les persones, per 
conèixer inquietuds, preocupacions, 
expectatives... de tots els agents que 
ens rodegen, aprendre’n i millorar.
També la greu pandèmia del COVID-19, 
que ha colpejat amb duresa tots els 
països i sectors, ha marcat un abans 
i un després en la realitat amb la qual 
ens havíem posat a treballar quan vam 
iniciar el mandat al mes de novembre 
del 2019.

El sector químic ha sabut adaptar-se, 
tant a nivell d’implementar mesures de 
seguretat i prevenció en la seva opera-
tiva, com també a l’hora de modificar 

els seus plans de producció per donar 
resposta al que la societat necessitava 
en uns moments tan complicats. Però, 
més enllà de com la química ha posat 
en relleu un cop més el seu paper 
essencial a l’hora de garantir productes 
i subministraments bàsics, és indub-
table que el món no serà el mateix 
després d’aquesta pandèmia. Tampoc, 
per tant, la nostra indústria.

Sabem, doncs, que als reptes amb els 
quals vam iniciar el nostre camí en ser 
elegits al novembre, que continuen 
plenament vigents, s’hi han afegit de 
nous, que ens han obligat a reaccionar 
de manera immediata, a adaptar-nos, 
i que necessàriament s’hauran de con-
templar i incorporar també en aquest 
full de ruta que haurà de ser el nou Pla 
Estratègic de l’AEQT.

“El nostre sector és expert 
en adaptar-se i ser resilient 
en l’adversitat. Ho ha 
demostrat moltes vegades 
i estem convençuts que, 
amb l’ajuda de totes les 
empreses i de la societat 
que ens envolta, ho 
tornarà a fer”

Així ho farem. El nostre sector és 
expert en adaptar-se i ser resilient en 
l’adversitat. Ho ha demostrat moltes 
vegades i estem convençuts que, amb 
l’ajuda de totes les empreses i de la 
societat que ens envolta, ho tornarà a 
fer, i acabarem tenint com a resultat 
una indústria química i un Camp de 
Tarragona encara més forts.

RUBÉN FOLGADO
PRESIDENT
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Antonia López  (Maig 2019)
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Membres
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Tarragona, SA
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Judit Bonet
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Edurne Cobos
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Joaquim Caballero
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Juan Pedro Díaz
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Laura Martín
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Medi Ambient
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Projectes per utilitzar cada vegada
 més aigua regenerada: 

avançant cap a la circularitat 

Les indústries químiques de Tarragona 
són referent internacional per nom-
broses raons, entre elles molts dels 
projectes conjunts i aprofitaments de 
sinèrgies que les empreses han sabut 
trobar al llarg dels anys. Entre tots ells 
hi ha per descomptat els projectes 
conjunts de tractament i reaprofita-
ment d’aigües residuals, que s’impul-
sen des d’Aitasa i dels que participa la 
Comissió de Medi Ambient de l’AEQT. 
Els resultats oferts per la planta 
de regeneració d’aigües residuals 
urbanes que es va posar en marxa 
a finals de l’any 2012 en són ja una 
prova fefaent de com el sector químic 
tarragoní està decidit a caminar cap a 
la circularitat, amb unes xifres en l’ús 
d’aigua regenerada que mostren una 

tendència creixent.  Però la voluntat de 
la indústria ha estat sempre la d’anar 
més enllà, i és en aquest context que 
cal posar en valor la construcció d’una 
nova planta depuradora, encara més 
eficient, el projecte de la qual va acabar 
de definir-se al llarg del 2019. 
També durant el 2019 se’n va obtenir 
la resolució de l’autorització ambiental i 
es va sol·licitar la llicència d’obres, amb 
vistes a iniciar la construcció al llarg del 
2020 i que pugui estar en funcionament 
a les acaballes del 2021.

Aquesta nova planta, que tindrà una 
capacitat de 1.800.000 litres/h durant 
les 24 hores, amb possibilitat de futures 
ampliacions, permetrà complir amb les 
noves exigències europees del BREF 

“Aquesta nova planta, 
que tindrà una capacitat de 
1.800.000 litres/h durant
les 24 hores, amb 
possibilitat de futures 
ampliacions, permetrà 
complir amb les noves 
exigències europees del
BREF CWW” 

CWW (Common Waste Water) i del 
refinament, amb uns valors límits molt 
més restrictius pel que fa a les aigües 

AEQT: Informe Públic 2019

La Comissió de Medi Ambient treballa per definir el camí de la reutilització 
de les aigües de la nova planta conjunta de depuració d’aigües residuals que impulsa Aitasa

segueix a la pàgina següent >
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residuals. Aquesta nova normativa 
afecta a les aigües residuals de cada 
empresa a títol individual, però un cop 
més les companyies que formen el 
sector químic i petroquímic de Tarrago-
na han apostat per treballar de manera 
conjunta. 

“L’objectiu fixat per 
la industria passa per 
augmentar el volum 
d’aigua reutilitzada 
del 15% actual fins a un
mínim del 25% l’any 2025”

D’acord amb les condicions de dis-
seny de la planta, i tal com s’ha pogut 
confirmar amb les dades ofertes per la 
planta pilot que ha utilitzat l’empresa 
adjudicatària de la construcció (Aqua-

lia) per simular el procés, el tractament 
serà tan eficient que permetrà la rege-
neració de les aigües resultants amb la 
intenció de no aturar-se en aquest pas, 
sinó poder reaprofitar-les.

El pla és que un cop estigui en funcio-
nament la nova depuradora, iniciar el 
projecte per posar en servei una nova 
planta de regeneració que permeti 
poder tornar a utilitzar aquesta aigua 
per a ús industrial. De manera que la 
indústria química no estarà regenerant 
i reutilitzant només aigües residuals 
urbanes, com ja fa des del 2012, sinó 
que començarà a reaprofitar també les 
seves pròpies aigües residuals indus-
trials. L’objectiu fixat per la industria 
passa per augmentar el volum d’aigua 
reutilitzada del 15% actual fins a un 
mínim del 25% l’any 2025.

Es tracta d’una nova passa cap a l’eco-
nomia circular que les empreses estan 
decidides a emprendre. A més, el pro-
jecte ja s’ha començat a consensuar 

amb l’Administració, que comparteix 
que es tracta d’una bona proposta que 
permetrà, d’una banda, reaprofitar les 
aigües depurades amb els nous criteris 
del BREF CWW, evitant així que acabin 
al mar; i al mateix temps, en incre-
mentar-se l’ús d’aigua regenerada per 
part de la indústria, s’alliberarà cabal 
d’aigua per a altres usos que el territori 
pugui necessitar.

“El pla és que un cop 
estigui en funcionament 
la nova depuradora, iniciar 
el projecte per posar en 
servei una nova planta de 
regeneració que permeti
poder tornar a utilitzar 
aquesta aigua
per a ús industrial”

Un altre dels projectes en els quals va treballar intensament 
l’AEQT durant l’any, liderat per la Comissió de Medi Ambient i 
la d’Activitats Logístices i Portuàries, és la iniciativa OCS-Zero 
Pellet Loss, emmarcat en la iniciativa global Operation Clean 
Sweep, que s’havia posat en marxa anys enrere i que durant 
l’exercici 2019 va fer importants passes endavant.

El projecte és un programa voluntari per a la gestió respon-
sable, amb la finalitat d’ajudar a que en totes les operacions 
en les quals es manipuli gransa de plàstic s’apliquin bones 
pràctiques de neteja i control dels “pellets” i aconseguir així 
que no hi hagi fuites al medi ambient.

El grup de treball d’aquest projecte, format per represen-
tants de les diferents empreses de l’AEQT que fabriquen 
pellets de plàstic (totes elles estan adherides a la iniciati-

va OCS), va elaborar durant el 2019 un 
catàleg de bones pràctiques en aquest 
sentit. A més, també es va desenvolupar 
un pla de treball ambiciós i detallat on es preveuen  
futures accions a dur a terme.

D’altra banda, i seguint amb les diferents fases que s’ha-
vien previst per al desplegament del projecte, al mes de 
novembre l’AEQT va organitzar a la Cambra de Comerç de 
Tarragona una jornada per donar a conèixer la iniciativa 
OCS-Zero Pellet Loss a la resta d’agents del territori impli-
cats en la cadena de valor dels pellets.

Gairebé una trentena de professionals, representant més 
de 20 companyies que operen al territori, van assistir a la 
jornada, incloent-hi empreses de reciclatge, d’emmagat-
zematge, operadors logístics, transportistes, rentadors de 
cisternes… Companyies que, igual com les productores, 
també treballen amb “pellets” de plàstic i formen part de la 
seva cadena de valor.

I és que, per tal que el projecte tingui èxit i l’objectiu de 
“Zero Pellet Loss” (pèrdua zero de pellets) sigui possible, cal 
que no només les empreses productores hi estiguin adhe-
rides i n’apliquin els seus estàndards, sinó que és necessari 
que també ho facin la resta de companyies implicades en la 
cadena de valor. És per això que no només se’ls va presen-
tar la iniciativa a totes aquestes empreses, sinó que des de 
l’AEQT se les va encoratjar a adherir-s’hi al llarg del 2020.

Implicant la resta de la cadena de valor
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Inversió en protecció 
mediambiental del sector 
químic espanyol (M€)

Aigua regenerada un recurs creixent

41%

34.205.659 m3 

5,13 hm3 

d’augment en la inversió
al període 2000-2016

Consum d’aigua 2019 de 
les empreses de l’AEQT

Consum d’aigua regenerada 
de les empreses de l’AEQT

293

2000 2006 2008 2010 2012 2014 2016

411

457

406 406 401 414

Consum d’aigua regenerada de les empreses de l’AEQT
(Mesures en hm3)

Percentatge d’aigua regenerada respecte  
el total consumit

El percentatge d’aigua regenerada 
respecte del consum total d’aigua 
per part de les empreses de l’AEQT 
continua augmentant.

Consum d’aigua de les empreses de l’AEQT
(Mesures en hm3)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

31,15
31,52

31,02
31,5

29,6

31,73 32,38

34,98

32,24
34,21

27,4

2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,2

2,4

3,4 3,91
4,7 4,7

5,13

4,38%

8,11%

10,72%

12,08%

13,44%

14,58%

15%
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Indicadors d’emissions, abocaments i residus (absoluta,  
i per tona de producció) de les empreses de l’AEQT 2019:

Abocament de nitrogen 
(En tones i g/t de producció)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

161,26
188,62

238,14

293,72

173,62 172,07

207,91

246,32

276,47

8,36

10,30

12,52

15,94

9,1
8,24

10,28
11,54

Total Total / Producció

Valors 2019

259,36 t
13,29 g/ t 

259,36

14,32

Demanda química d’oxigen (DQO)
(En tones i kg/t de producció)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,18 0,15 0,17 0,17
0,13 0,14 0,13 0,13

Total Total / Producció

Valors 2019

2.159,10 t
0,11 kg/ t 

3.379,69

2.807,19

3.303,85
3.122,37

2.422,01

2.926,70
2.691,86

2.840,91 2.888,41

2.159,10

0,15 0,11

Emissions d’òxids de nitrogen (NOx)
(En tones i kg/t de producció)

9,08 9,41 9,4
8,6

7,64
8,57

7,14

6,02

2,93

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,47 0,51 0,49 0,46
0,40 0,41

0,35
0,28

Total Total / Producció

Valors 2019

2,85 t
0,15 kg/t 

2,85

0,15 0,15

13,29

Abocament de metalls pesants
(En tones i g/t de producció)

3,91
4,17

2,32 ,29

3,57 3,5

4,52
4,13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,21 0,23

0,12 0,12
0,17 0,17

0,21 0,21

Total Total / Producció

Valors 2019

5,83 t
0,30 g/ t sense

dades

5,83

0,30

Abocaments de compostos de fòsfor
(En tones i kg/t de producció)

Total Total / Producció

Valors 2019

32,03 t
1,64 kg/ t

31,75 33,29
36,42

27,21
23,95

33,95
37,17

44,73

36,53

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,65
1,82

1,91

1,45
1,26

1,62

1,84

2,09

32,03

1,89

1,64
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Emissions de partícules sòlides (PST)
(En tones i g/t de producció)

417,8

353,2

291,8
269,3

218,4

105,3
52,8 50,0 46,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

21,65

15,34

5,04 3,1 2,34

19,28

11,45

14,37

Total Total / Producció

Valors 2019

46,9 t
2,41 g/t 

46,9
2,4 2,41

Residus especials
(En tones i kg/t de producció)

Total Total / Producció

Valors 2019

57.444 t
2,94 kg/ t 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,87

1,68

2,02
2,15

2,02

1,68

1,97

1,09

36.164 37.102
32.013

20.441

32.022

41.093 40.921
45.895

55.568 57.444

2,88

Emissions de diòxid de carboni (CO2)
(En tones i t/t de producció)

Total Total / Producció

Valors 2019

5.421.358 t
0,28 t/ t 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,28 0,29
0,25

0,12

0,24 0,25
0,28

0,23

5.396.140 5.370.355 5.254.207
4.880.3474.729.277

5.577.387

4.682.679 4.586.423

2.162.610

5.421.358

0,24
0,28

Emissions de diòxid de sofre (SO2)
(En tones i kg/t de producció)

Total Total / Producció

Valors 2019

5,87 t
0,30 kg/ t 

14,38 15,09

10,11 10,07

6,72

3,06
3,91

5,94 5,54

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,75

0,53 0,54

0,19
0,28

0,82

0,35
0,15

5,87

0,29 0,30

2,94

Emissions de compostos orgànics volàtils 
(COV)
(En tones i kg/t de producció)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,17 0,16 0,16 0,17 0,14 0,11 0,15
0,07

Total Total / Producció

Valors 2019

1.404 t
0,07 kg/ t 

3.325

2.997 2.989 3.112

2.613
2.314

2.934

1.491

1.129
1.404

0,06 0,07
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La formació en factor humà, 
una eina al servei de la seguretat

AEQT: Informe Públic 2019

Està previst que els cursos, que s’impartiran en la planta 
pilot ubicada al Parc Químic Nord, comencin el 2021

El projecte permetrà 
oferir formació al personal 
d’operació de les empreses 
associades a l’AEQT en la 
planta pilot ubicada en el 
Parc Químic de Seguretat 
Nord

El projecte de formació en factor 
humà va ser un dels principals as-
sumptes en els quals va treballar la 
Comissió de Seguretat de l’AEQT du-
rant l’any 2019. El projecte permetrà 
oferir formació al personal d’operació 

de les empreses associades a l’AEQT 
en la planta pilot ubicada en el Parc 
Químic de Seguretat Nord. 

Al llarg de l’exercici 2019, la 
comissió va fer en primer lloc una 
cerca de les possibles empreses 
proveïdores que podien oferir 
aquestes formacions i, una vegada 
feta la preselecció, se’ls va explicar 
a totes elles les característiques i 
els objectius del projecte, cadascuna 
de les empreses va poder fer una 
demostració in situ, a la mateixa 
planta pilot, de com funcionaria una 
de les seves sessions de formació, 
cosa que va permetre a la Comissió 
de Seguretat fer-se’n una idea d’allò 
més acurada.

Una vegada analitzades les propostes 
tècniques i econòmiques i les demos-
tracions que s’havien pogut presenciar, 
la comissió va prendre la decisió de 
quina serà l’empresa que desenvolu-
parà el projecte, que contempla una 
part de la formació general, comuna 
pels treballadors de totes les empreses 
associades, i posteriorment una part 
específica adaptada a cada companyia.

El projecte pretén redireccionar el com-
portament de les persones mitjançant 
tècniques de prevenció de l’error humà 
basades en observar la conducta de 
l’individu i l’anàlisi posterior de les erra-
des comeses, les raons per les quals 
s’ha produït i les formes en les quals 
s’hauria pogut prevenir o evitar.

segueix a la pàgina següent >
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En concret, el projecte persegueix 
assolir els següents objectius: 

• Reforçar els comportaments 
segurs, proporcionant un conjunt 
de mètodes pràctics per anticipar, 
prevenir i detectar error relacionat 
amb l’execució del treball.

• Practicar, utilitzant dinàmiques 
pedagògiques en les quals s’apli-
caran tècniques de prevenció de 
l’error humà durant la realització de 
treballs en escenaris similars a la 
planta.

• Incidir en l’ús i el compliment dels 
procediments, la comunicació 
efectiva, l’anàlisi prèvia i posterior 
de les tasques, i la verificació de les 
operacions.

• Millorar els factors humans que 
intervenen en els processos i que 
poden ésser causa d’accidents, mi-
tjançant l’aplicació d’eines i dinàmi-
ques pedagògiques adequades.

• Influir de forma positiva en la 
conducta de l’alumnat front a les 
funcions, responsabilitats i tasques 
que desenvolupa en el seu lloc de 
treball, fent especial esment a la 
necessitat de millorar en:

·· Orientació a resultats.
·· Responsabilització.
·· Col·laboració.
·· Actitud emprenedora.

• Millorar la gestió i percepció del risc 
que implica la seva activitat laboral.

• Conscienciar sobre la necessitat 
d’actuar amb integritat, responsabi-
litat, flexibilitat i transparència.

• Promoure la proactivitat, l’esperit 
crític i la innovació. 

Les formacions estaran basades en la 
metodologia de treball HOP (Human 
and Organizational Performance), que 
es basa en principis com ara que co-
metre errors és humà i no es pot pre-
tendre que una persona no en cometi 
mai cap; que culpabilitzar no serveix de 
res; que són els sistemes els que diri-
geixen els comportaments individuals, 
i no a l’inrevés; que l’aprenentatge i la 
millora constants són essencials; i que 

els controls salven vides: si, com s’ha 
dit anteriorment, l’errada és intrínseca 
a l’ésser humà, intentar eliminar la 
possibilitat de l’error humà és inviable. 
Per tant, l’objectiu és dissenyar sis-
temes resistents que puguin absorbir 
aquestes errades sense incidents o 
accidents.

El projecte es basa en 
prevenir l’error humà 
a partir d’observar la 
conducta de
l’individu i l’anàlisi 
posterior de les errades
comeses, les raons per 
les quals s’ha produït i 
les formes en les quals 
s’hauria pogut prevenir o 
evitar

El model didàctic es basarà en la 
recreació d’escenaris. En base a la 
documentació que aporti cada em-
presa, s’elaborarà un model didàctic 
d’escenaris amb dues dinàmiques 
tipus d’actuació a realitzar: condicions 
normals d’operació en l’ús de procedi-
ments; condicions normals d’operació, 
però amb esdeveniments inesperats, 
en l’ús de procediments; i condicions 
anormals d’operació, emergències.

A banda de la metodologia i la filosofia, 
una de les grans novetats d’aquestes 
formacions serà l’ús de tecnologies de 
darrera generació per tal de fer més 
realistes i acurades les simulacions 
d’escenaris. En aquest sentit, s’utilitza-
ran tècniques de realitat augmentada.

El projecte contemplava que l’any 
2020 es dedicaria a confeccionar i 
detallar el curs, així com a programar 
el calendari de dates per al 2021, amb 
la idea precisament que es pogués 
començar amb les formacions a inicis 
del 2021. La duració d’aquestes for-
macions serà d’entre 3 i 5 hores i la in-
tenció és que en el període 2021-2025 
hagin passat per aquesta formació tot 
el personal d’operació de les empreses 
associades a l’AEQT.

Repunt dels  
accidents  
i treball conjunt 
amb la Genera-
litat
Pel que fa a les dades d’acciden-
tabilitat, les taxes en el sector 
petroquímic de Tarragona mos-
tren el 2019 un repunt tant pel 
que fa a les empreses de l’AEQT 
com també en les empreses de 
Serveis. A més, el 2019 va tornar 
a registrar-se un accident mortal 
en el sector, concretament el 31 
de maig. L’anterior fatalitat en 
el sector al territori datava de 
12 anys abans, el 2008. Malgrat 
aquestes males notícies, les 
xifres d’accidentabilitat es man-
tenen en valors molt inferiors 
als d’anys enrere i també als que 
presenten la majoria de sectors i 
confirmen que, tot i el repunt, el 
global de la tendència vista amb 
perspectiva dels darrers exercicis 
és a la baixa. 

Arran de l’esmentat accident 
mortal, que va comportar 
l’activació del Pla d’Emergèn-
cia Exterior del Sector Químic 
(Plaseqcat), i d’un altre episodi 
puntual que al llarg de l’any va 
implicar també l’activació del pla, 
es va posar en marxa un grup 
de treball mixt entre el sector 
químic (AEQT i Parcs Químics 
de Seguretat) i el Departament 
d’Interior per tal d’explorar con-
juntament possibles millores en 
aquest pla, tant en la resposta a 
l’emergència com en la comuni-
cació a la població. Moltes de les 
propostes sorgides en aquest 
grup de treball acabarien sent 
recollides en el nou Plaseqta 
presentat pel Departament d’In-
terior l’any 2020.
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L’any 2018 havia estat d’esperança per 
a la Comissió d’Energia de l’AEQT, que 
després de més d’una dècada d’esforç i 
pedagogia, veia com el 7 de desembre 
s’aprovava el Reial Decret-llei 20/2018, 
de mesures urgents per a l’impuls de la 
competitivitat econòmica en el sector de 
la indústria i el comerç. 

Una norma que, per fi, incorporava 
per primera vegada en l’ordenament 
jurídic espanyol les anomenades xarxes 
tancades de distribució elèctrica, una 
figura recollida per la legislació europea 
des del 2009 però que a Espanya encara 
no s’havia transposat. Implementar-les 
suposaria un increment de l’eficiència i 
una optimització dels costos energètics 
que ara mateix suporten les indús-
tries químiques del nostre país, en clar 
desavantatge competitiu respecte de la 
resta de la Unió Europea.

Aquell Reial Decret-llei habilitava al Go-
vern de l’Estat per al desenvolupament 
reglamentari  de les xarxes tancades, 
que havia d’aprovar-se en el “termini 
màxim de sis mesos”, termini que finalit-
zava el 8 de juny del 2019.

Amb la intenció d’aprovar el reglament, 
el Ministeri d’Indústria es va posar a 
treballar des de principis d’any 2019 i 
ho va fer en col·laboració amb el sector 
químic, al qual, com a part afectada i 
sobretot experta en el tema, va convidar 
a participar d’un grup de treball. L’AEQT 
va liderar, de la mà de Feique i també 
amb la col·laboració de l’Aiqbe de Huelva, 
aquest paper assessor. També per part 
del Ministeri d’Indústria es va detectar 
un clima de col·laboració i predisposició a 
complir amb els terminis.

Una de les qüestions en les quals la Co-
missió d’Energia de l’AEQT va treballar 
més intensament va ser en posar de 
manifest que la implementació de les 
xarxes tancades no posaria en risc “la 
sostenibilitat econòmica i financera del 
sistema elèctric”.

I és que el Reial Decret-llei establia 
que entre els requisits que haurà de 
complir una xarxa elèctrica tancada per 
ser autoritzada, “hauran de contem-
plar-se, com a mínim, els relatius a la 
sostenibilitat econòmica i financera 
del sistema elèctric”. El sector va posar 
a disposició de l’administració càlculs 
detallats en aquest aspecte.

I aquests càlculs posaven de manifest 
que accedir a preus de l’energia més 
competitius permetrà atraure noves 
inversions de caràcter productiu, ja 
sigui en forma de noves factories com 
també d’augment del consum de les 
que ja estan operant, la qual cosa 
permetrà incrementar els ingressos del 
sistema elèctric.

D’aquesta manera, l’impacte sobre el 
sistema que es derivaria de la posada 
en marxa de les xarxes tancades, com a 
conseqüència d’una menor recaptació 
per peatges associats a les millores 
de les tarifes d’accés, es veuria pro-
gressivament compensat per aquests 
increments de consum. A banda, cal no 
oblidar que aquestes noves inversions 
proporcionarien nous ingressos no 
només per al mateix sistema elèctric, 
sinó per a les Administracions Públi-
ques a través dels impostos directes i 
indirectes per la generació de nous llocs 
de treball (IRPF, cotitzacions...) i activitat 
econòmica (IVA, impostos especials...).

Cicles electorals  
encadenats  
Aquest procés de treball conjunt, però, 
es va veure aturat quan la realitat políti-
ca va derivar en la convocatòria d’elec-
cions generals per al 28 d’abril i l’entrada 
del Govern de l’estat en funcions. També 
en matèria energètica, a l’abril sí que es 
va arribar a aprovar el Reial Decret-llei 
pel qual es regulen les condicions admi-
nistratives, tècniques i econòmiques de 
l’autoconsum d’energia elèctrica. 

Aquesta norma desenvolupa el con-
cepte de “xarxa interior de diversos 
consumidors” que ja havia introduït 
el RDL 15/2018, i regula específi-
cament la figura de l’autoconsum 
col·lectiu mitjançant instal·lacions 
properes de xarxa interior. Una figura 
que aporta solucions a alguns casos 
de la indústria i que sí que es va poder 
arribar a aprovar a l’abril del 2019. Les 
xarxes tancades, en canvi, van quedar 
aturades.

La situació de provisionalitat va dete-
nir el procés i així va continuar quan, 
després de les votacions del 28 d’abril, 
no es va poder formar govern durant 
mesos i es van haver de convocar 
unes segones eleccions consecutives 
per al novembre.

Altre cop els resultats van impedir que 
es pogués procedir a una formació de 
govern ràpida. La investidura, de fet, 
no arribaria fins el gener del 2020, 
després de més de 10 mesos amb el 
govern en funcions i, per tant, amb 
projectes com el reglament de les 
xarxes tancades encallats. De manera 
que, malgrat l’arrencada esperança-
dora, el 2019 tampoc no va ser l’any 
de les xarxes tancades.

Així doncs, 12 anys després, 
Espanya, a diferència del que passa 
a la resta d’Europa, encara no ha 
aprovat el reglament que ha de 
desenvolupar les xarxes tancades. 
Aquest endarreriment provoca 
també la necessitat, compartida 
per l’AEQT, de buscar solucions 
transitòries que permetin aportar 
la necessària seguretat jurídica en 
aquest àmbit a les empreses dels 
polígons petroquímics. El retard és tan 
acusat que, de fet, aquella directiva 
deixarà d’estar en vigor a partir de 
l’1 de gener del 2021. La substituirà 
la Directiva 944/2019, que altre cop, 
ara en l’article 38, preveu les xarxes 
tancades.

A l’espera, un any més,
del Reglament de les xarxes tancades

AEQT: Informe Públic 2019

La inestabilitat política i els cicles electorals van aturar el desenvolupament 
del reglament i, malgrat les bones perspectives, el 2019 tampoc es va aprovar
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Una de les funcions més 
enriquidores de l’AEQT és 
la de servir com a fòrum 
on les empreses puguin 
compartir les seves millors 
pràctiques 

Entre les diverses funcions i com-
petències que té l’AEQT, una de les 
més enriquidores és sens dubte la de 
servir com a fòrum on les empreses 
del sector químic puguin compartir les 
seves millors pràctiques. Es tracta d’un 
exercici d’un elevat valor afegit, ja que 

per una banda permet a les empreses 
posar de manifest la seva tasca, i al 
mateix temps serveix per fomentar 
un marc de cooperació i col·laboració 
entre les associades, i d’aprenentatge 
conjunt com a sector. 

És un exercici de solidaritat i de treball 
en equip alhora, en el qual una em-
presa posa a disposició del grup el seu 
coneixement, les seves idees d’èxit, 
amb la intenció que totes les altres pu-
guin aprofitar-se’n i així millorar totes 
globalment com a sector.

Aquesta vocació de ser fòrum on 
compartir millors pràctiques no és 
exclusiva de la Comissió Sociolaboral, i 
de fet és una activitat que té lloc amb 

freqüència en totes les comissions en 
què està estructurada l’AEQT. Però sí 
que en el cas de la Comissió Sociolabo-
ral, resulta especialment habitual. 
Una de les “best practices” que es van 
compartir l’any 2019 en el si d’aquesta 
comissió va ser la política de “home 
office”, que en aquest cas va presentar 
Clariant, una de les empreses pioneres 
del sector, entre d’altres, en aquesta 
matèria. El representant de l’empresa 
en la comissió, el Sr. Jordi Martí, va 
exposar com progressivament s’havia 
anat implementant el teletreball en la 
companyia com a figura que, d’entrada, 
es presenta com a eina de conciliació 
familiar, però a la qual se li atorguen 
també altres avantatges, com l’es-
talvi d’emissions de CO2 derivat de la 

Compartir millors pràctiques, 
una de les raons de ser de l’AEQT
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Posar en comú idees d’èxit permet posar en valor la tasca de les empreses 
i alhora fomenta un marc de cooperació i aprenentatge conjunt com a sector

segueix a la pàgina següent >
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Al llarg del 2019, van ser molts altres els assumptes trac-
tats també en el si de la Comissió Sociolaboral, d’un elevat 
interès per les empreses associades. Es va tractar, per 
exemple, la figura del contracte de relleu, segons va quedar 
regulada un cop es va aprovar el Reial Decret-llei 20/2018, 
de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat 
econòmica en el sector de la indústria i el comerç. També 
respecte d’aquest Reial Decret, la comissió va estudiar amb 
deteniment la regulació de les jubilacions parcials.

Altres temes força comentats i analitzats conjuntament en 
la comissió durant l’exercici 2019 van ser, per exemple, la 
nova obligatorietat del registre horari i la gestió de la borsa 
d’hores, el reconeixement de la figura del treballador noc-
turn o les accions dutes a terme per les diferents empreses 
per mitigar l’absentisme.

Altres temes tractats

reducció en desplaçaments, així com 
també l’estalvi en temps d’aquests 
desplaçaments per al treballador.

Una de les qüestions que es va 
manifestar amb claredat és que l’èxit 
d’aquesta pràctica passa per què el 
treballador, en el seu domicili, pugui 
disposar d’un espai dedicat específica-
ment al teletreball, des del qual pugui 
desenvolupar la seva tasca professio-
nal sense molèsties ni distraccions, i 
en les mateixes condicions que en el 
seu lloc de treball habitual. És per això 
que, idealment, no tothom està en 
condicions de desenvolupar la seva fei-
na a través del teletreball: cal un espai 
ampli, lluminós, que compleixi amb 
els criteris d’ergonomia i resta de la 
normativa en matèria de prevenció de 
riscos laborals...

Una de les “best practices” 
que es van compartir l’any 
2019 en el si d’aquesta
comissió va ser la política 
de “home office”, que en 
aquest cas va presentar
Clariant 

Des de l’empresa que va exposar la 
millor pràctica es va insistir en què 
el “home office” no s’entén com una 
previsió per fer front a eventualitats 
inesperades, com ara la malaltia d’un 
fill. Per aquestes contingències ja 
existeixen els permisos. El teletreball 
és senzillament una opció que s’ofe-

reix al treballador perquè es considera 
que pot exercir les seves funcions 
amb exactament el mateix rendiment 
i professionalitat des de casa, i això li 
pot suposar una certa comoditat en 
estalviar el temps de desplaçament.

El “home office” no està 
pensat per a contingències 
com la malaltia dels fills, 
perquè per això ja estan els 
permissos. És simplement 
una opció que s’ofereix
perquè el treballador pot 
exercir les seves funcions 
amb el mateix rendiment
i professionalitat des de 
casa

Inicialment, Clariant va començar 
la implantació oferint als seus 
treballadors aquesta possibilitat 
una vegada a la setmana. Calia 
simplement avisar amb antelació 
el superior, que anava registrant 
les peticions i recollint-les en un 
calendari on quedava reflectit quin 
dia teletreballaria cada membre de 
l’equip. Tot plegat sempre i quan per 
aquell dia l’empresa no requerís la 
presència física del treballador en les 
instal·lacions per algun motiu (com 
ara una reunió). I naturalment aquest 
programa només és aplicable al 
personal que per la naturalesa de les 
seves tasques, pot teletreballar. És a 
dir, el personal d’oficina.

La realitat és que el programa ha 
estat un èxit i, segons es va exposar 
en el si de la Comissió Sociolaboral, 
tant l’empresa com els treballadors 
el valoren positivament, fins al punt 
que, a les acaballes de l’exercici 2019, 
ja s’havia donat el vistiplau a estendre 
el programa i ampliar-lo a dos dies de 
teletreball a la setmana per empleat. 
L’únic requisit que es posa, al marge 
del ja esmentat de que la naturalesa 
de les tasques permeti treballar a 
distància i de que aquell dia concret 
no es requereixi la presència física 
de la persona a l’empresa, és que el 
treballador empleni una autodeclaració 
on es detallen les condicions del 
seu lloc de teletreball, pel que fa als 
criteris ja esmentats d’il·luminació, 
ergonomia...

L’èxit d’aquesta pràctica 
passa per disposar 
d’un espai dedicat 
específicament
al teletreball, des del qual 
es pugui desenvolupar la 
seva tasca sense molèsties 
ni distraccions, en les 
mateixes condicions
que en el seu lloc de treball 
habitual
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Competitivitat a través de les 
infraestructures necessàries

El 2019, la intensa tasca de la Comis-
sió de Territori finalment va derivar en 
l’aprovació del Pla Especial d’Infraes-
tructures dels Accessos a la Zona 
d’Activitats Logístiques (d’aquí vénen 
les sigles ZAL) del Port de Tarragona 
i el Pla Especial d’Ordenació de la 
ZAL. El treball conjunt amb el Port 
de Tarragona i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Genera-
litat de Catalunya, en el disseny dels 
accessos a la futura ZAL, amb el millor 
encaix territorial al proper polígon sud, 
i per extensió amb el polígon nord, 
evidencia la predisposició, col·labora-
ció i compromís de la química amb el 
territori. No en va el Port és el princi-
pal partner logístic de el sector químic 
(més d’un 60% dels moviments del 
Port de Tarragona són generats per la 
indústria petroquímica), que aquesta 
creixi i sigui més competitiva consti-
tueix un inqüestionable benefici per a 
tot el territori i , per tant, també per 
al sector químic. Un nou exemple de 
com el treball conjunt i la cooperació 
entre els diferents agents i també 
l’Administració pública poden fer 
avançar el territori.

Després de molt de diàleg i pedagogia, 
la Comissió de Territori ha vist culmi-
nar en els últims tres anys l’aprovació 
satisfactòria de fins a 5 plans urba-
nístics claus que portaven llargs anys 
pendents de resolució. A la fita dels 
dos plans abans esmentats del Port 
de Tarragona (Pla Especial d’Infraes-
tructures dels Accessos a la ZAL i el 
Pla Especial d’Ordenació de la ZAL) el 
2019, s’hi sumen tres més del 2017: 
el Pla d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM) de Tarragona, el POUM 
de la Canonja i el Pla Director Urba-
nístic (PDU) de el Centre Recreatiu i 
Turístic de Salou i Vila-Seca. Tots ells 
són plans urbanístics que afecten les 
infraestructures i activitats del sector 
químic al territori. 

Gràcies a les excel·lents relacions 
institucionals que tenen els membres 
de la Comissió de Territori amb tots 
els agents econòmics, empresarials i 
Administracions Públiques (municipals, 
provincials, autonòmiques i estatals), 
ha estat possible arribar a un consens 
cooperatiu per millorar el territori en la 
seva ordenació urbanística i en les in-
fraestructures associades necessàries 
per desenvolupar el mateix en benefici 
de la competitivitat de tots els sectors 
en general, inclòs el petroquímic.

També els representants de la Comis-
sió han treballat intensament en un 
context de diàleg constant i construc-
tiu amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat: amb el 
mateix conseller, els directors generals 
d’Infraestructures, de Mobilitat i de 
Ferrocarrils, els seus representants 
territorials, els seus tècnics, etc., per 
analitzar alternatives de solució a unes 
afectacions puntuals del Pla Territorial 
Parcial del Camp de Tarragona aprovat 
el 2008, advertint de les conseqüèn-
cies negatives sobre el sector químic 
i, per extensió sobre l’economia del 
Camp de Tarragona. Aquestes con-
verses han donat els seus fruits, en el 
sentit que el Govern de Catalunya ha 
complert el seu compromís d’estudiar 
i desenvolupar alternatives, confiant 
que durant el 2020 puguin ser final-
ment consensuades. 

Cal el suport clar i concret de totes les 
administracions perquè les grans em-
preses ubicades al territori que donen 
treball estable, qualificat i ben remu-
nerat a desenes de milers de persones 
a la província, segueixin sent compe-
titives i no tanquin per deslocalitzar 
com està succeint en altres zones de 
Catalunya o Espanya, per falta de les 
condicions necessàries de competitivi-
tat, començant per les infraestructures 
i ordenacions urbanístiques adequades 

per donar suport al desenvolupament 
empresarial i econòmic del nostre 
territori.

No en va, una de les Comissions que 
més sovint exerceix aquest paper de 
portaveu amb les administracions, 
especialment quan es tracta de fer 
pedagogia respecte de les necessitats 
i els dèficits competitius que pateix 
aquest territori davant d’altres, és la 
de Territori, per les evidents necessi-
tats en infraestructures que fa anys 
que s’arrosseguen i que suposen un 
obstacle per a la competitivitat. En 
aquest sentit, la Comissió va continuar 
durant l’any 2019 remarcant, en tots 
els fòrums pertinents, la necessitat 
que es compleixin els terminis pel que 
fa al Corredor Mediterrani: l’absència 
d’ample europeu implica que el trans-
port ferroviari és en l’actualitat més 
car i més lent del que hauria de ser per 
culpa de l’obligació de canviar de via. 

El mateix passa amb l’autovia A-27, 
una infraestructura viària necessària 
que servirà de sortida natural del Port 
de Tarragona i dels polígons químics 
cap a l’interior de la península, en la 
qual s’ha reclamat tant als repre-
sentants de la Generalitat com de l’ 
estat en el territori, una solució per al 
trànsit de mercaderies ADR per l’A-27 
cap a l’interior de la península, evitant 
el tomb per l’autopista AP-7 fins al 
Vendrell que suposa un enorme cost 
mediambiental i econòmic que minva 
la competitivitat del sector. L’últim 
anunci dels representants polítics 
data el funcionament operatiu ple de 
sengles infraestructures per a principis 
de 2022. L’economia i desenvolupa-
ment de tots els sectors econòmics 
del territori en general, i del sector 
petroquímic en particular, no poden 
permetre més retards, confiant un cop 
més que es compleixin per fi aquests 
últims terminis anunciats.

AEQT: Informe Públic 2019

Les aportacions i la pedagogia de la Comissió de Territori de l’AEQT, col·laborant
en la planificació i ordenació del territori i les infraestructures associades necessàries, 

posen de manifest els efectes positius que pot tenir en una major competitivitat del sector
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La culminació d’un sistema de 
certificacions pioner i referent

El 2019 va ser, en l’àmbit de la Comissió 
d’Empreses de Serveis de l’AEQT, l’any 
en el qual es va consolidar el Sistema de 
Certificació en Qualitat de les empreses 
de serveis que treballen en la indústria 
química, que s’havia presentat i posat 
en funcionament l’any anterior; i d’altra 
banda, l’any en el qual es va donar inici 
a la tercera fase d’aquest ambiciós pro-
jecte, pioner i referent arreu, que són les 
certificacions, amb la posada en marxa 
del grup de treball per al disseny i el 
desplegament d’un sistema de Certifi-
cació en Productivitat.

Aquest grup de treball és mixt, format 
per representants de l’AEQT i també de 
l’Associació d’Empreses de Serveis de 
Tarragona (AEST), que treballen conjun-
tament per tal d’avaluar i de detectar 
marges de millora en els escenaris en 
els quals les empreses de serveis treba-
llen per les empreses del sector químic, 
i això implica la detecció de possibles 
millores per totes dues bandes.

L’acció s’emmarca en un dels princi-
pals eixos del Pla Estratègic de l’AEQT 
2017-2020, en la línia de “continuar 
apostant per la millora continuada cap a 
nivells altament competitius”, partint de 
la base que en l’àmbit de les empreses 
de l’AEQT la productivitat és clau per tal 
d’assegurar la competitivitat i garantir 
així la sostenibilitat tant de les empreses 
de l’AEQT com també de l’AEST.

En aquest sentit, el grup de treball es 
planteja com a objectius la identificació, 
classificació i reducció de temps im-
productius tant en empreses de l’AEQT 
com en les de l’AEST; augmentar el 
valor afegit per part de les empreses 
de serveis, centrat en aportar solu-
cions tècniques; millorar la flexibilitat i 
l’execució de treballs crítics; augmentar 
la disponibilitat de les plantes en ser ca-
paces de reduir els temps d’intervenció 
en manteniment; utilitzar els recursos 
disponibles de manera més eficient; i 
disposar de professionals ben formats, 

amb experiència en els diferents àmbits, 
assegurant una generació d’ocupació de 
qualitat tant per les empreses de l’AEQT 
com de l’AEST. 

Els focus de millora que, a priori, tenia 
damunt de la taula el grup de treball per 
tal de ser explorats i valorats passen per 
una millora de la planificació, de la pro-
gramació i de la coordinació en l’execució; 
una millora de la comunicació entre les 
empreses de serveis i la propietat; la 
incorporació de millores tecnològiques 
(Indústria 4.0); l’eliminació de tasques de 
menys valor; la minimització de temps 
no productius; la sistematització del 
coneixement (foment de professionals 
amb formació i experiència ajustats a les 
necessitats); i assegurar el valor afegit de 
la mà d’obra indirecta. 

Tot plegat ha de permetre una millora 
en la disponibilitat de la instal·lació, 
centrada en la productivitat dels serveis 
de manteniment, i una millora del 
percentatge de temps efectiu realitzant 
treballs productius. 

La culminació del sistema
El sistema de Certificacions en Produc-
tivitat és la tercera fase d’un projecte 
multigeneracional, i en suposarà la seva 
culminació. Després del Sistema de 
Certificacions en Seguretat, que porta 
anys essent model d’èxit i que ha apor-
tat resultats ben visibles en l’evolució 
de les xifres d’accidentabilitat en les 
empreses químiques, i del Sistema de 
Certificacions en Qualitat, que es va 
posar en marxa l’any 2018, aquest grup 
de treball constituït el 2019 haurà de 
definir i posar en marxa el tercer sistema 
de certificacions: el de productivitat.

Precisament l’any 2019 també es va 
procedir, per part de la Comissió d’Em-
preses de Serveis de l’AEQT, a revisar el 
Sistema de Certificacions en Seguretat. 
Cada dos anys es procedeix a una revisió 
d’aquest sistema, a través de l’aplicació 

d’un manual. L’auditoria consta d’uns 90 
punts i ha servir per adequar el sistema a 
la nova certificació ISO 45001.

Es tracta de sistemes de qualificació pro-
pis, dissenyats i elaborats per un equip 
de tècnics de l’AEQT i l’AEST, i la seva 
aplicació és auditada per una empresa 
externa i independent. En els casos de 
les certificacions en seguretat i qualitat, 
les empreses que superen l’auditoria ob-
tenen un número determinat d’estrelles, 
entre una i cinc. Aquestes certificacions 
s’han de renovar periòdicament. 

La coordinació existent entre les em-
preses de l’AEQT i l’AEST, amb projectes 
conjunts com aquests sistemes de cer-
tificació, és un referent per a la indústria 
química d’altres indrets. Són habituals 
les visites i demandes d’informació en 
aquesta matèria per part d’associacions 
químiques d’altres punts de l’estat, i 
de fet algun dels projectes ja s’està 
començant a exportar.

És el cas del Sistema de Qualificació 
d’Empreses en Seguretat, que des de 
l’any 2018 va ser adoptat també per 
Fedequim, la Federació Empresarial 
Catalana del Sector Químic. 

Com també són referent les formacions 
AEQT-AEST, un programa que també ha 
estat decisiu en la millora exponencial i 
continuada dels índexs de seguretat en 
la indústria en les darreres dècades, i del 
qual l’any 2019 se’n va començar a dur 
a terme un procés de revisió en el si de 
la subcomissió de formació AEQT-AEST, 
per tal d’actualitzar-lo als temps actuals 
i de millorar-ne encara més els seus 
estàndards qualitatius.

D’altra banda, l’any 2019 va prosseguir 
en el si de la Comissió d’Empreses de 
Serveis la tasca del grup de treball per tal 
d’unificar els criteris en matèria de Coor-
dinació d’Activitats Empresarials (CAE), 
per donar compliment al Reial Decret 
171/2004.  
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Un cop consolidades les de Seguretat i Qualitat, l’any 2019 es va posar en marxa 
el grup de treball que ha de dissenyar i implementar les Certificacions en Productivitat
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Pendents del Brexit 
i de les novetats normatives

Les novetats normatives referents a 
qüestions vinculades al transport de mer-
caderies, i sobretot l’anunciada sortida 
del Regne Unit de la Unió Europea i com 
aquest fet podia acabar impactant en les 
empreses del sector, van ser dos dels 
grans assumptes que va tractar la Comis-
sió d’Activitats Logístiques i Portuàries de 
l’AEQT al llarg de l’exercici 2019.

Especial atenció, per la incertesa sobre 
com s’acabaria materialitzant i tam-
bé per la magnitud de les possibles 
conseqüències, va merèixer el cone-
gut com a “Brexit”, amb la intenció de 
poder-se anticipar a una hipotètica 
resolució de la sortida del Regne Unit 
de la UE sense acord, ja que en aquest 
context, el país britànic deixaria de ser 
membre de la ECHA (European Chemi-
cals Agency), ja no li serien d’aplicació 
els acords comercials de la UE amb 
països tercers, i tornarien els aranzels.
A banda, un “Brexit” sense acord impli-
cava una sèrie de conseqüències més 
que tenien un impacte directe sobre el 
sector químic, en allò referent al trasllat 

de personal; la protecció de la propietat 
intel·lectual i industrial; la col·labora-
ció científica en recerca, investigació i 
desenvolupament; els contractes amb 
proveïdors i clients; el compliment de 
la legislació (REACH); la fiscalitat; i les 
filials pel que fa a la seva ubicació.

Conseqüències totes elles amb un con-
siderable impacte sobre les empreses 
del sector químic, fet que va motivar 
precisament que des de la Comissió 
se’n fes un seguiment i un monitoratge 
continuats. A més, tant des de l’AEQT 
com des de Feique es van recomanar 
algunes mesures a les empreses asso-
ciades per tal de minimitzar possibles 
incidències en cas que es materialitzés 
la sortida del Regne Unit sense acord.

Les mesures incloïen quantificar 
possibles costos derivats dels aran-
zels i nous tràmits duaners (llicències 
d’exportació); analitzar el risc que 
podien suposar les demores en els 
lliuraments, especialment de matèries 
primeres estratègiques (catalitzadors, 

equips de laboratori, etc); l’anàlisi de la 
cadena de subministrament pel que fa 
a la possible pèrdua de l’origen europeu 
i el compliment legislatiu en aquest 
sentit; revisar contractes i relacions 
amb clients i subministradors; asse-
gurar-se que el personal de l’empresa 
era coneixedor de les implicacions 
(manteniment, producció, compres, 
comercial, laboratori...); adaptar els 
productes químics a la nova regula-
ció del Regne Unit i a les obligacions 
d’importador extracomunitari (REACH 
i llicències d’importació); revisar els 
contractes amb els treballadors; revisar 
l’estat financer, com a conseqüència de 
possibles variacions de caixa vinculades 
a l’IVA; i detectar noves oportunitats de 
negoci (transferència de registres).

En resum, tot i que des del sector 
es tenia l’esperança d’un desenllaç 
satisfactori i amb acord de la sortida 
del Regne Unit, al mateix temps es va 
aconsellar a les empreses associades 
que estiguessin preparades per al 
pitjor dels escenaris possibles.
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Una de les tasques principals de la Comissió del 2019 va ser recopilar informació 
sobre les possibles conseqüències en el sector químic de la sortida del Regne Unit de la UE

Una altra tasca principal a la qual es 
va dedicar la comissió l’any 2019 
té a veure amb el seguiment de les 
novetats normatives que afecten el 
transport de mercaderies i, per tant, 
les empreses del sector. Per exem-
ple, en coordinació amb Feique es va 
monitoritzar el desplegament del nou 
RD 563/17, d’Inspecció Tècnica de 
Vehicles en Carretera, que va entrar 
en vigor el 20 de maig del 2018. En 
particular, es va fer seguiment de les 
instruccions que se’n van derivar per 
aclarir aspectes com la responsabilitat 
en cas de mala estiba de la càrrega 
(existien dubtes sobre si se li atribuïa 
al carregador o al portant) i es van 
mantenir converses amb la Dirección 
General de Tráfico a fi de consensuar 
millores en aquest àmbit.

Un altre desenvolupament normatiu 
del qual la comissió va fer seguiment 
exhaustiu va ser la modificació del 
Reglament d’Ordenació del Transport 
Terrestre (ROTT) i altres normes rela-
cionades, que estableixen una impor-
tant simplificació de les tramitacions 
administratives, la digitalització del 
sector i l’administració electrònica. 

Aquestes novetats han implicat la 
desaparició de la targeta de transport 
física i s’ha reforçat el paper del Regis-
tre d’Empreses i Activitat de Trans-
port, amb l’objectiu d’evitar duplicitats 
de tràmits administratius i reduir la 
documentació que les empreses de 
transport han d’aportar.

El text introdueix novetats també pel 
que fa a les mercaderies perilloses. En 

concret, el nou ROTT introdueix en el 
RD 97/2014 la prohibició de descarre-
gar granels de mercaderies perilloses 
(per exemple cisternes) a recipients 
sense utilitzar instal·lacions fixes.

Finalment, altres qüestions que va 
tractar la comissió van ser la reforma 
dels reglaments internacionals de 
transport de mercaderies perilloses, 
tant per carretera (ADR) com per 
ferrocarril (RID); com també aspectes 
relacionats amb la security que es 
van tractar en la subcomissió bilateral 
AEQT-Autoritat Portuària de Tarra-
gona, en el qual s’analitzen qüestions 
sobre control d’accessos, trànsit per 
l’interior de la instal·lació portuària, 
afectacions d’obres, coordinació 
d’emergències... Un fòrum adreçat a 
explorar sinèrgies i aspectes de millora.

Seguiment de la normativa
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El repte de difondre la Química i  
fomentar les vocacions científiques

La Comunicació, més que una àrea 
específica, és una qüestió transversal, 
que afecta i intervé en totes les àrees 
d’una organització. És per això que 
les accions i temàtiques en els quals 
treballa la Comissió de Comunicació de 
l’AEQT s’estructuren en diversos eixos. 
Un dels més fonamentals és el de la 
difusió de la Química i el foment de les 
vocacions científiques.
Una de les funcions de l’Associació 
és la d’exercir com a representant 
del sector i esdevenir interlocutor 
amb l’entorn, i això inclou també fer 
esforços per tal que la societat conegui 
què és la Química, com funciona, quin 
és el seu impacte, quins són els seus 
riscos, quins són els seus productes i 
com estan presents en la vida quoti-
diana...

És particularment essencial, en aquest 
àmbit de divulgació entre la societat 
de l’entorn, la tasca que es fa amb els 
més joves: acostar-los la Química com 
a sector i com a indústria, però també 
com a ciència i com a àmbit del co-
neixement: un foment de les vocacions 
científiques que és estratègic per a 
l’AEQT no només des d’un punt de vis-
ta de responsabilitat social, sinó també 
com a eina per fomentar l’aparició en 
el territori dels futurs professionals de 
les empreses.

Aquest eix estratègic es concreta en 
diverses accions, moltes de les quals 
l’AEQT impulsa des de fa anys, mentre 
que altres es van incorporant com a 
novetats. És el cas, per exemple, del 
projecte “La Química del Bàsquet”, una 
iniciativa del Club Bàsquet Tarragona 
(CBT) que es va posar en marxa preci-
sament l’any 2019, amb el patrocini i 
assessorament tècnic de l’AEQT i d’una 
de les empreses associades, Messer. 

L’activitat consisteix en tallers itine-
rants per diferents escoles del territori 
en les quals els jugadors del primer 
equip del CBT ofereixen primer unes 

explicacions teòriques que visualitzen 
la presència de nombrosos produc-
tes de la indústria química en la vida 
quotidiana, en l’esport i en el bàsquet; 
i una segona part en la qual ofereixen 
una masterclass més enfocada a la 
pràctica esportiva. 

L’AEQT fa esforços per  
tal que la societat  
conegui què és la  
Química, com funciona, 
quin és el seu impacte, 
quins són els seus riscos, 
quins són els seus 
productes i com estan 
presents en la  
vida quotidiana...

La iniciativa pretén, d’una banda, que 
els més petits coneguin com repercu-
teix la química en una escena concre-
ta de la vida quotidiana a través de 
múltiples productes, des de la roba a 
la pilota, passant pel terra o la pintura 
de la cistella, entre d’altres; i al mateix 
temps promoure uns hàbits de vida 
saludables a través de l’activitat física.

Una finalitat similar tenen els projectes 
de la Setmana de la Ciència de la URV 
amb els quals col·labora l’AEQT, com 
ara els tallers científics d’experimen-
tació per a alumnes de Primària, ESO i 
Batxillerat. En concret, l’any 2019 van 
ser 1.500 alumnes de 31 centres els 
que van passar al llarg de dues setma-
nes pel CRAI del Campus Sescelades.
La trentena de tallers que s’organit-
zen tenen per objectiu aproximar als 
joves diversos continguts relacionats 
amb la química i la tecnologia d’una 
manera planera i atractiva, així com 

fer-los coneixedors de les aportacions 
de la química a la qualitat de vida de 
les persones i al medi. Entre d’altres 
coses, els participants del 2019 van 
aprendre a crear un motor, a calibrar 
l’eficiència d’una bombeta de llum, 
a com extreure l’ADN o la lactosa, 
o a determinar quin aliment té més 
vitamina C.

Encara en l’àmbit de la Setmana de la 
Ciència, l’AEQT impulsa conjuntament 
amb la URV el Premi de Recerca en 
Química a Tarragona, dirigit als alum-
nes dels centres de secundària que 
hagin realitzat un treball de recerca 
relacionat amb la Química, i que per-
segueix precisament fomentar l’estudi 
i la investigació en aquesta ciència per 
part de les noves generacions.

Un altre projecte en aquest àmbit, 
amb el qual l’AEQT col·labora des de 
l’inici, és la coorganització i patrocini 
del Fòrum TRiCS. L’any 2019 es va 
celebrar per 13è any, i amb rècord 
de participació: l’activitat va reunir al 
Complex Educatiu de Tarragona més 
de 2.600 alumnes de Batxillerat i 
Graus Formatius de 40 centres de la 
província.

L’eix central del fòrum es basa en què 
els alumnes de segon presenten als 
seus companys de primer els treballs 
que han realitzat durant el curs, ja 
siguin treballs de recerca o crèdits de 
síntesi. Les presentacions serveixen 
als alumnes de primer per agafar 
idees, tant a l’hora d’escollir el tema 
del seu projecte com per la manera de 
realitzar-lo.

La finalitat, per tant, és fomentar 
l’intercanvi d’idees, impulsar les 
habilitats comunicatives dels alumnes 
i obtenir orientació i informació sobre 
les estudis universitaris entre d’altres. 
Aquest també és un espai on la co-
munitat educativa té l’oportunitat de 
trobar-se i intercanviar experiències.
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Projectes com “La Química del Bàsquet”, estrenat el 2019, 
donen a conèixer als més joves del territori la importància del sector
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Visita del Conseller de 
Treball Chakir El Homrani 
a l’AEQT
08/02/2019

El Conseller de Treball, Chakir El 
Homrani, va visitar les instal·lacions 
de l’Associació Empresarial Química 

de Tarragona. La Junta Directiva de 
l’associació va ser l’encarregada 
d’introduir el Conseller en el context 
actual del sector químic a Tarragona.
Durant la trobada es va posar de 
relleu la importància de la Indústria 
Química com a motor econòmic 
del territori. A Chakir El Homrani 
l’acompanyava Òscar Peris, Delegat 
del Govern a Tarragona.

L’AEQT visita AIQBE 
07/03/2019

L’AEQT va visitar l’Asociación de 
Industrias Químicas Básicas y 
Energéticas de Huelva, una trobada 
que va servir per a crear sinèrgies 
entre les dues entitats. Les entitats 

han pogut conèixer de primera mà 
la feina que realitza cadascuna i han 
enfortit els seus lligams. 

La delegació de l’AEQT estava en-
capçalada pel aleshores president 
de la Comissió d’Energia, Rubén 
Folgado, i el gerent de l’AEQT, Juan 
Pedro Díaz.

El Secretari General 
d’Indústria, Raül Blanco, 
es va reunir amb l’AEQT 
12/03/2019

El Secretari General d’Indústria, Raül 
Blanco, es va reunir amb l’AEQT i 
membres de FEIQUE, en el marc de 
la preparació del reglament de xarxes 
tancades. Per part de l’AEQT hi van 

assistir el president de la Comissió 
d’Energia, Rubén Folgado, i el gerent 
de l’AEQT, Juan Pedro Díaz; per part 
de FEIQUE va assistir-hi el director 
general, Juan Antonio Labat.

Blanco va reunir-se amb represen-
tats del sector químic a l’Ajunta-
ment de Tarragona, en una trobada 
en la qual també hi va participar 
aleshores Alcalde de la ciutat, Josep 
Fèlix Ballesteros.

El Director de l’Agència 
Catalana de Residus va 
visitar l’AEQT  
20/03/2019

Josep Maria Tost, director de l’Agència 
Catalana de Residus, va participar en 
una reunió a la seu de l’AEQT on va 

poder conèixer de primera mà les ca-
racterístiques de la indústria química 
del nostre territori.

El director de l’Agència Catalana de 
Residus va ser rebut pel gerent de 
l’AEQT, Juan Pedro Díaz i per una no-
drida representació de la Comissió de 
Medi Ambient de l’Associació.

Més de 2.600 alumnes 
van participar en el XIII 
Fòrum TRiCS 
04/04/2019

Per 13è any, l’AEQT va impulsar el Fòrum 
TRiCS, que va assolir xifres de rècord 
amb 2.600 assistents al llarg de les dues 

jornades. Com a novetat, en aquesta 
ocasió la inauguració la van protagonit-
zar estudiants que havien participat en 
el fòrum en anys anteriors. La iniciativa, 
que organitza el Departament d’Edu-
cació, es basa en què els alumnes de 
segon curs de Batxillerat o FP presenten 
als seus companys de primer els treballs 
de recerca o crèdits de síntesi que han 
realitzat durant el curs. 
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Trobada de seguiment 
del conveni de FP Dual 
entre AEQT i Institut 
Comte de Rius 
11/04/2019

En la reunió, que va celebrar-se al 
mateix institut, el centre va expli-
car a les empreses que participen 
del programa quina és la situació 
actual i quina està sent l’evolució 

dels alumnes. La jornada va servir 
per constatar que hi ha molta més 
demanda d’estudiants per part de 
les empreses que no pas alumnes 
que estan cursant la FP Dual. 

La reunió va servir també per 
intercanviar opinions i inquietuds i 
actualitzar novetats entre les parts. 
En aquesta trobada, els alumnes 
van poder formular preguntes a les 
empreses, principalment sobre el 
seu possible futur professional en 
aquestes empreses.

El Premi Nobel de 
Química 2005, Richard 
Schrock, va exposar els 
resultats de la seva 
recerca al sector químic 
de Tarragona 
06/05/2019

El professor Richard R. Schrock, 
químic i professor universitari 
nord-americà guardonat amb el 
Premi Nobel de Química l’any 2005, 
va realitzar una visita al sector 
petroquímic tarragoní. El científic va 

pronunciar la conferència “Molybde-
num olefin metathesis catalyts for 
industrial processes” on el president 
de l’AEQT, Josep Francesc Font, va 
estar l’encarregat de fer la presen-
tació de l’acte.

Després d’aquesta conferència, el 
Dr. Schrock va realitzar una sèrie de 
visites per diverses de les empre-
ses de l’AEQT. Aquestes visites, li 
van permetre endur-se una visió pa-
noràmica i global de quines empre-
ses conformen el principal polígon 
químic del sud d’Europa, quina és la 
seva estructura, quins són els seus 
processos i principals productes.

Jaume Sariol Martí, nou 
president de l’AEQT 
09/05/2019

L’assemblea general de l’AEQT va 
proclamar Jaume Sariol Martí com a 
nou president de la institució. El nou 
president va explicar que l’associa-
ció se centrarà a partir d’ara en fina-
litzar els seus objectius estratègics 
2017-2020, i alhora en definir ja 
un nou pla estratègic per al proper 
quinquenni.

 “Un període – segons el nou pre-
sident- ple de reptes i oportunitats 
als quals haurem de fer front, tenint 
molt presents conceptes claus com 
seguretat, sostenibilitat, competiti-
vitat del sector, formació continuada 
de personal qualificat i innovació en 
àrees com Indústria 4.0, diversifica-
ció de productes i nous processos 
tecnològics. Aquest és un camí què 
ens agradaria recórrer amb la col·la-
boració i el suport de tots els actors 
socials i econòmics del territori, de 
forma constructiva i inclusiva”, va 
afirmar.

Els diputats tarragonins 
d’ERC es va reunir amb 
l’AEQT  
04/04/2019

El grup de diputats tarragonins d’Es-
querra Republicana de Catalunya es 
van reunir amb membres de la Junta 
Directiva de l’Associació per a conèixer 
de primera mà la realitat del sector quí-
mic tarragoní, sens dubte un dels prin-
cipals motors econòmics del territori.



  |  41AEQT: Informe Públic 2019

AEQT i AEST van impul-
sar una nova Certificació 
de Garantia en Qualitat 
exigible el 2020 
15/05/2019

L’AEQT i l’ AEST van impulsar un nou 
sistema de certificació de qualitat per tal 
d’avaluar i acreditar la tasca que desen-
volupen les empreses que donen servei 

a les companyies associades a l’AEQT.

Aquest nou Sistema de Qualificació en 
Qualitat vol estandarditzar i proto-
col·litzar la qualificació, en termes de 
qualitat, de les empreses contractis-
tes, mitjançant un sistema d’avaluació 
que va des d’1 fins a 5 estrelles, en 
funció d’una sèrie de paràmetres. Es 
tracta d’un sistema de qualificació 
propi, dissenyat i elaborat per un equip 
de tècnics de l’AEQT i l’AEST i imple-
mentat per l’empresa SGS.

L’AEQT va participar en 
una jornada sobre la 
tecnologia 5G i el seu 
impacte en el sector  
09/07/2019

L’Associació Empresarial Química de 
Tarragona va participar en la jornada 
‘La tecnologia 5G i el seu impacte en el 
sector industrial químic i petroquímic’, 

que va celebrar-se al Port de Tarrago-
na. El sector va estar representat per 
Ignasi Cañagueral, director d’Enginye-
ria de Dow Tarragona. 

Aquesta va ser la quarta jornada de 
divulgació territorial organitzada pel 
Departament de Polítiques Digitals 
de la Generalitat amb l’objectiu de 
promoure la demanda de serveis 
innovadors entorn a la 5G en sectors 
estratègics de l’economia catalana.

AEQT, MESSER i CBT van 
apropar “La Química del 
Bàsquet” a les escoles 
14/05/2019

L’AEQT, Messer Ibérica i Club Bàsquet 
Tarragona es van donar la mà en la 
primera sessió de “La Química del 
Bàsquet”, l’activitat que pretén que els 
més petits coneguin de primera mà 
els productes que envolten el seu dia a 

dia, tot fent-ho a través de l’esport en 
general i del bàsquet en particular.

El gerent de l’AEQT, Juan Pedro Díaz, va 
explicar que “és molt important donar 
a conèixer a la societat, i en particular a 
la gent més jove, que els productes que 
fabrica el sector químic estan presents 
en tots els àmbits del nostre dia a dia i 
com ajuden a millorar la nostra qualitat 
de vida. Per aquest motiu des de l’AEQT 
donem suport a projectes com aquest”.

La multinacional DuPont, 
nova empresa de l’AEQT  
18/07/2019

L’empresa multinacional nord-ame-
ricana DuPont és nou membre de 
l’Associació Empresarial Química de 
Tarragona. La companyia està present 
al territori tarragoní a través del Centre 
Tecnològic Global de l’Aigua ubicat a la 
Canonja, al Polígon Sud, que des del 
mes d’abril ha passat a ser propietat 

de DuPont a través del seu negoci Wa-
ter Solutions, una vegada completat el 
procés de fusió i posterior separació de 
DuPont i Dow.

DuPont Water Solutions compta a 
Tarragona amb gairebé 40 treballa-
dors. És una instal·lació d’investigació 
amb col·laboració global amb el mercat 
única, que compta amb un equip humà 
d’experts del màxim nivell al sector, per 
tal de satisfer una de les necessitats 
més apressants del món: purificació i 
tractament d’aigua.
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Visita institucional de 
l’AEQT a l’alcalde 
de Tarragona 
31/07/2019

L’Associació Empresarial Química de 
Tarragona va realitzar la primera visita 
institucional a l’alcalde de Tarragona, 

Pau Ricomà, en un acte que va tenir 
lloc a l’Ajuntament tarragoní. 

La delegació de l’AEQT va estar 
encapçalada pel president, Jaume 
Sariol Martí, i pel gerent, Juan Pedro 
Díaz. Per part del consistori, a més 
de l’alcalde, també va participar en 
la trobada el conseller de Serveis 
Econòmics, Jordi Fortuny.

L’Associació Empresarial 
Química de Tarragona va 
presentar el seu Informe 
Públic 2018 
25/09/2019

L’AEQT va presentar el seu Informe 
Públic 2018, una radiografia precisa i 
actualitzada de la industria química ta-

rragonina en què es recullen les seves 
principals xifres i paràmetres, així com 
també els grans projectes i reptes en 
els quals treballa l’associació.

Amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) com a fil conductor, 
l’Informe confirma la Química com a in-
dústria de present i futur i com a motor 
del territori, i desgrana projectes, temes 
d’interès i indicadors vinculats a cada 
comissió de treball de l’AEQT.

La multinacional SK 
Global Chemical, nova 
empresa de l’AEQT  
25/07/2019

La filial espanyola SK Primacor Europe 
de la multinacional sud-coreana SK 
Global Chemical, és nou membre de 
l’Associació Empresarial Química de 
Tarragona. La companyia està present 
en territori tarragoní des que el 2017 
va adquirir el negoci global de copo-

límers i ionòmers d’Etilè Àcid Acrílic 
(EAA) de Dow Chemical, que inclou 
una planta d’aquests productes al 
Polígon Sud.

La planta de SK Primacor Europe, 
situada al terme municipal de la 
Canonja, compta amb 38 empleats, i 
es dedica a la producció de la marca 
comercial PRIMACOR®, un producte 
que està fonamentalment present en 
l’envasament de productes de con-
sum, i que allarga significativament la 
vida útil dels aliments.

URV i ICIQ van llençar 
un àlbum de cromos de 
la Taula Periòdica dels 
Elements Químics, amb 
el suport de l’AEQT i del 
sector  
14/10/2019

Amb motiu de la celebració de l’Any 
Internacional de la Taula Periòdica dels 
Elements Químics 2019, la Facultat de 
Química de la URV i l’ICIQ van dissenyar 
un projecte de divulgació de la taula 
Periòdica amb l’objectiu d’apropar la 
química i donar a conèixer la importàn-

cia dels elements químics com a peces 
fonamentals que conformen la matèria, 
el nostre entorn, i en definitiva, la vida. 

L’objectiu va estar donar protagonis-
me social a la Taula Periòdica i col·la-
borar amb el món educatiu en l’elabo-
ració de material informatiu sobre els 
diferents elements químics.

El projecte de divulgació de la Taula 
Periòdica va comptar amb el patrocini 
de les següents entitats i empre-
ses del sector químic de Tarragona: 
AEQT ; AFEPASA; ASESA; BASF; 
Basf Sonatrach PropanChem (BSP); 
Carburos Metálicos; Clariant; DOW; 
Gomà-Camps; LyondellBasell; Messer; 
Novus; Repsol; Sekisui i SK.
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La Consellera d’Empresa 
Maria Àngels Chacon es 
va reunir amb l’AEQT 
07/11/2019

La Consellera d’Empresa i Coneixement, 
Maria Àngels Chacón va participar en 
una trobada amb l’AEQT, durant la qual 

se li van exposar les característiques 
del sector químic local i el paper essen-
cial que juga en l’economia del territori.

Els representants de l’AEQT van inter-
canviar impressions amb la Consellera
en clau de futur, repassant oportunitats 
que cal tenir en compte per tal de garantir 
la competitivitat del sector llarg termini.

Rubén Folgado es va es-
trenar com a nou presi-
dent de l’AEQT en la VI 
Trobada de Comissions i 
Business Partners 
19/11/2019

L’assemblea general de l’AEQT va 
proclamar Rubén Folgado com a nou 
president de la institució. 

El nou president de l’AEQT va expli-
car que l’associació s’enfronta ara a 
temps de canvi: “De manera que ens 
hem de posar amb immediatesa a 
confeccionar un nou Pla Estratègic 
que doni resposta als moltíssims 
reptes als quals hem de fer front com 
a associació i com a sector”.

Després de les seves paraules Folgado 
va cedir la paraula als representants de
les diferents comissions, que van fer un 
breu repàs de la tasca duta a terme per
cadascuna d’elles al llarg del exercici 2019.

Prop de 1.500 alumnes 
en els tallers científics 
URV-AEQT de la 
Setmana de la Ciència 
12/11/2019

En concret, 1.500 alumnes de 31 centres 
de Primària, ESO i Batxillerat del Camp 
de Tarragona van passar pels tallers 
experimentals que es van dur a terme 
al CRAI de Sescelades, amb el patrocini 
de l’AEQT. La trentena de tallers que 
es van organitzar tenen per objectiu 

aproximar als joves diversos continguts 
relacionats amb la química i la tecnologia 
d’una manera planera i atractiva, així com 
fer-los coneixedors de les aportacions 
de la química a la qualitat de vida de les 
persones i al medi. 

El vicepresident de l’AEQT, Rodrigo 
Cannaval, va destacar la celebració 
d’aquests tallers experimentals que 
ajuden a despertar vocacions: “Espe-
rem que la llavor que plantem avui creixi 
forta i que molts joves triïn carreres 
científiques que ens permetin continuar 
avançant i innovant com a societat”. 

Rubén Folgado va 
defensar el paper de la 
Indústria en el Congrés 
Nacional d’Energies 
Renovables que se
celebra a Madrid 
04/12/2019

El president de l’AEQT, Rubén Folga-
do, va defensar el paper necessari de 
la Indústria en el marc del Congrés 

Nacional d’Energies Renovables que 
se celebrà a Madrid coincidint amb la 
Conferència de Nacions Unides sobre 
el Canvi Climàtic (COP 25).

En la seva ponència al Congrés, Folga-
do va destacar que en tot el necessari 
procés d’avanç cap a la sostenibilitat, 
la Indústria ha de continuar exercint un 
paper estratègic. Va recordar que en els 
últims anys el PIB industrial ha perdut 
pes en el global de l’economia espanyo-
la, quan l’objectiu de la Unió Europea per 
a Espanya era arribar al 20% l’any 2020.
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Tecnatom, nou Business 
Partner Gold de l’AEQT 
18/03/2019

L’AEQT i l’empresa Tecnatom varen 
renovar el seu conveni de col·labo-
ració, pel qual Tecnatom esdevé nou 
Business Partners Gold. La compan-
yia especialitzada en serveis d’engin-

yeria treballarà conjuntament amb 
l’Associació per a la consecució dels 
objectius de la Indústria Química del 
territori.

Els Business Partners de l’AEQT són 
empreses altament qualificades en 
la prestació de serveis a les compan-
yies químiques i que ofereixen una 
experiència contrastada o condicions 
especials als membres de l’associació.

Falck SCI es va sumar a 
l’Associació Empresari-
al Química de Tarragona 
com a nou Business 
Partner 
21/05/2019

L’Associació Empresarial Química de 
Tarragona i l’empresa Falck SCI van 

tancar un acord de col·laboració amb 
l’objectiu d’aportar solucions con-
juntes pel desenvolupament de la 
Indústria Química del territori. Amb 
aquest conveni, l’empresa especialit-
zada en serveis de prevenció i extinció 
d’incendis s’inclou dins del programa 
de Business Partners de l’Associació.

L’acord es va formalitzar a les oficines 
de l’AEQT pel Gerent de l’Associació, 
Juan Pedro Díaz, i pel Director General 
de Falck SCI, Joao Franca.

Conveni Port Aventura 
2019

Un any més des de l’AEQT es va 
formalitzar l’acord del conveni marc 

entre l’Associació i Port Aventura per 
a la temporada 2019. El conveni in-
clou els descomptes per als empleats 
de les empreses associades a l’AEQT, 
tan en les entrades al parc com en els 
passis anuals.

Convenis

Business Partners
El programa de Business Partners de l’Associació Empresa-
rial Química de Tarragona té com a objectiu donar resposta 
a aquelles empreses que treballen directament relacionades 
amb el sector químic i que volen donar a conèixer la seva 
activitat o producte en el si de la indústria petroquímica que 
opera al Camp de Tarragona.

Fruit d’aquesta necessitat, es va decidir ja el 2015 crear un 
programa uniforme que permeti el networking i la creació de 
sinergies entre les companyies associades a l’AEQT i aquelles 
que vulguin oferir les seves solucions.

Entre les funcions de l’AEQT hi ha també explorar possibles 
acords amb empreses i institucions del Camp de Tarragona 
de carácter cultural, lúdic, esportiu… Aquests acords per-
meten que els treballadors de les empreses associades de 

l’AEQT puguin gaudir dels productes i/o serveis oferts per 
aquestes institucions o empreses amb determinats avantat-
ges en el preu o altres beneficis.
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Cualtis, nou Business 
Partner de l’Associació 
Empresarial Química de 
Tarragona 
17/06/2019

L’Associació Empresarial Química de 
Tarragona i Cualtis van subscriure 
un acord de col·laboració pel qual 
l’empresa de serveis de prevenció de 
riscos laborals passava a formar part 

del grup de Business Partners amb 
els quals compta l’Associació. Aquest 
acord es va signar amb l’objectiu 
de vetllar de manera conjunta pel 
benestar laboral dels treballadors 
de la Indústria Química del Camp de 
Tarragona.

La signatura del conveni es va dur a 
terme a les oficines de l’AEQT, i va 
estar formalitzada per Juan Pedro 
Díaz, Gerent de l’AEQT, i per l’Àngel 
Lozano, Director de zona de Barcelo-
na i Tarragona.

Costa Dorada Experience, 
nou Business Partner de 
l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona 
29/08/2019

L’AEQT i Costa Dorada Experience 
van tancar un acord de col·laboració 
pel qual l’empresa d’activitats per a 
grups passava a ser Business Part-
ners de l’Associació.

Costa Dorada Experience és una 
empresa que ofereix activitats que 
cerquen formar equips de treball i 
millorar les relacions interpersonals 
dins d’un grup.

La signatura del conveni va ser 
realitzada per Juan Pedro Díaz, 
Gerent de l’AEQT, i Pau Mangrané, 
Director General de Costa Dorada 
Experience.

Pilz es va sumar a 
l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona 
com a nou Business 
Partner 
07/10/2019
L’Associació Empresarial Química 
de Tarragona i l’empresa Pilz van 
arribar a un acord de col·laboració 

per a què l’empresa d’automatització 
fos Business Partner de l’Associació. 
L’acord va estar signat per Juan Pedro 
Díaz, Gerent de l’AEQT, i Luis Taverner, 
Director General de Pilz Espanya i 
Portugal.

Pilz afavoreix activament l’intercanvi 
tecnològic per a benefici de l’ampli del 
teixit industrial nacional, promovent la 
seguretat com a pilar fonamental en 
la indústria.

L’AEQT va afegir un nou 
Business Partner, Jaylo 
19/11/2019
L’AEQT i Jaylo van subscriure un 
acord pel qual l’empresa de solucions 
globals de logística i transport passa 
a formar part del grup de Business 
Partner amb què compta l’associació.
Jaylo S.A. s’adapta i ofereix solucions 

dins de la cadena de subministra-
ment, garantint les necessitats de 
cada client. Comptant amb delega-
cions a Espanya i França, desenvolupa 
serveis de transport terrestre, marí-
tim i aeri optimitzant unes condicions 
de transport idònies.

L’acord va estar signat per Juan Pedro 
Díaz, Gerent de l’AEQT, i David García, 
director general de Jaylo.



Informe de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona de l’any 2019.

Tota la documentació que apareix 
en aquest informe està disponible al 
portal web de l’Associació,  
www.aeqtonline.com.
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Companyies associades 2019
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