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Àmbit de l’economia:

Xifra de negoci a 
Espanya 2000-2017 (M€)

+26,9%
Creixement acumulat 2007-2016

Previsió de creixement 
mundial fins a 2030

Producció 
a Tarragona

20.224.183 (Tm) 
La tercera producció total més
elevada dels darrers 15 anys.

20

10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producció en milions de (Tm)

Principals zones 
de producció química

PIB
Industrial 12,6% El sector és ja el segon que més aporta al PIB Industrial, 

i és també el segon que més creix des de 2007.

20062000

35.771

47.138
52.585 53.153

55.117 56.386

63.100

201720102008 20142012
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Àmbit de l’economia:

El primer exportador
del territori

Exportacions per continents

Països on més s’exporta

60% del total dels
moviments del
Port de Tarragona 

La química és el sector que més ven a l’exterior 
des de Tarragona. Amb un 56% del total, copsa 
més de la meitat d’exportacions que es fan des 
del territori. Més de la meitat de la seva produc-
ció va a vendes a l’estranger. 

Mitjana Nacional
França

Alemanya

Itàlia

Holanda

Regne Unit

Portugal

Gibraltar

Bèlgica

Marroc

Turquia

16,60%

13%

12%

8,8%

7,6%

6,4%

3,9%

3,4%

3,2%

2,5%

Treball 2015
(Mitja anual d’assalariats) +9,6%

2015

Ocupació

10.000 llocs de treball
directes i indirectes

35.000 llocs de treball
induïts

Es calcula que 1 de cada 3 llocs de treball als municipis 
amb química té alguna relació amb aquest sector.  A més, 
a nivell de tot l’Estat, el sector petroquímic indueix més de 
540.000 llocs de treball.

Salari anual per treballador
2016 (Euros)

37.618€

27.215€

22.264€

22.271€

21.982€

19.225€

13.502€
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Àmbit de medi ambient i la seguretat:

El Medi Ambient i la seguretat són aspec-
tes estructurals en el treball de l’Associació. 
Millorar en aquests àmbits és avançar cap 
a una Indústria Química més sostenible i, a 
la vegada, cap a una millor relació amb tots 
els agents que conformen l’entorn.

Donada la importància de garantir la 
transparència i una informació cons-
tantment actualitzada pel que fa als in-

dicadors de sostenibilitat, al 2016 es va 
decidir obrir un espai digital online per tal 
de facilitar i garantir una informació en tot 
moment vigent, transparent i accessible 
per a tothom. 

Així, a través del lloc web de l’AEQT s’ofereix 
l’espai “Indicadors de Sostenibilitat”, amb 
informació detallada i vigent dels àmbits 
econòmic, social i de la sostenibilitat.

Aigua regenerada

Índex de freqüència d’accidents
Per cada milió d’hores treballades (Any 2017)

Indicadors de Sostenibilitat

Per sectors

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

Un recurs creixent 
4,7 hm3  consum d’aigua 
regenerada.

La planta d’Aigua Regenerada segueix augmentant la 
seva producció anual. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

31,52
31,02 31,5

29,6

31,73 32,38

34,98

27,4

2013 2014 2015 2016 2017

1,2

2,4

3,4 3,91

4,7

2001 2017
0
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AEQT AEST

2015 2016 0 10 20 30 40

Construcció

Transport

Hosteleria

Admin. Pública

Comerç

Serveis

Agricultura

Educació

Contratistes RC

Sector Químic RC

Activ. Financeres

AEQT

AEST

Ind. Manufacturera

http://www.aeqtonline.com/amb-la-societat/
indicadors-informe/indicadors-de-sostenibilitat/
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Àmbit de la societat:

R+D+i
Líder inversor
en R+D+i
25%
del total de la indústria

Investigadors

22%
del total de la indústria

Col·laboren amb
la comunitat
científica
 91%
de les empreses 

Empreses 
Innovadores 
2016 (% d’empreses 
innovadores sobre el total) 23,4%

10,8%

7,2%

9%

3,7%

58,0%

Inversió i Despesa en R+D+i
(% sector químic/sector industrial)

+24%
Evolució 2000-2016

Personal Investigador
(% sector químic/sector industrial)

+21%
Evolució 2000-2016

20062000

18,5

20,6 20,1
20,8 20,9 21,1

22,3

201620102008 2014201220062000

20,2

25,2
26,0

24,8
24,0

24,9 25,1

201620102008 20142012
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Àmbit de la societat:

Plans d’Igualtat
Percentatge d’empreses 
que tenen plans d’igualtat

Col·laboració amb 
la Comunitat
Percentatge d’empreses 
que participen en 
projectes comunitaris

Contribució social

96%
d’empreses tenen valors de
Responsabilitat Social
subscrits pels seus màxims responsables

77%
de companyies disposen d’un programa
d’implantació de RSE propi

89%
d’empreses fan
activitats de difusió interna 
i externa del seu codi ètic

Font: AEQT / Feique / Externa

Estabilitat laboral
(% Assalariats amb Contracte Indefinit)

Despesa en Formació 2015
(Euros per Assalariat i Any)

Segons indiquen les dades de Feique, 
la Indústria Química ofereix a nivell 
estatal una contractació indefinida 

del 94%, que va acompanyada d’una 
alta qualificació salarial i d’una inver-
sió anual en formació per treballador, 

que el porta a liderar aquest rànquing 
de creixement intern empresarial.

247,7€

114,8€

83,0€

75,4€

25,1€

Cooperen

No Cooperen

en tant per cent

18%

82%

Amb Pla d’igualtat

Sense Pla d’igualtat

en tant per cent

14%

86%
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24/01/2017
José Luis Jiménez (Cepsa) assumeix la presidència de la 
Comissió de Territori. El representant de Cepsa Comercial 
Petróleo S.A.U. a Tarragona, José Luis Jiménez Lasheras, 
és el nou president de la Comissió de Territori de l’AEQT. 
Aquest grup de treball, format per representants de totes 
les empreses associades, treballa conjuntament sobre les 
actuacions públiques relacionades amb temes urbanístics, 
així com les infraestructures que puguin afectar el des-
envolupament de la Indústria Química, vetllant perquè la 
sostenibilitat de la mateixa estigui en harmonia amb els 
altres sectors i realitats amb les qual conviu.

Entre els projectes en els quals treballa aquest equip hi 
destaquen la promoció de la construcció del Corredor del 
Mediterrani o la culminació de l’A-27. 

02/03/2017
El territori uneix esforços per mantenir la competitivitat 
del sector químic. L’Ajuntament de Tarragona ha estat seu 
d’una trobada que ha reunit els principals actors polítics 
del territori amb els representants de la indústria química, 
per tal de fer força conjunta per la transposició total de la 
Directiva Europea 72/2009.

El sector químic tarragoní, que agrupa l’AEQT, fa temps que 
reclama aquesta transposició en la seva totalitat.

Junts han decidit unir esforços per a traçar una estratègia 
conjunta que culmini amb aquesta transposició en la seva 
totalitat, i resti desavantatges al sector químic i petroquí-
mic del Camp de Tarragona respecte els seus competidors 
europeus. 

06/03/2017
Arola, nou Business Partner de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona. L’Associació Empresarial Química 
de Tarragona i el Grup Arola, format per les empreses Arola 
i Hitsein, han arribat a un acord de col·laboració pel qual 
l’agent de duanes es converteix en Business Partner de 
l’Associació. L’acord ha estat signat per la Directora General 
de l’AEQT, Teresa Pallarès i Carlos Arola, Director General de 
la companyia.

Arola és una empresa logística especialitzada en el sector 
químic que esdevé cabdal en l’àmbit del comerç internaci-
onal. La seva experiència i domini de la normativa duanera 
els permeten proposar respostes i solucions que s’adapten 
a les necessitats i característiques de cada un dels seus 
clients. 

Informe AEQT 2017

24/02/2017
La Consellera de Treball es reuneix amb el sector quí·
mic a l’AEQT. La Consellera de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, Dolors Bassa, va visitar l’AEQT per conèixer de 
primera mà la realitat del sector al territori. La Consellera, 
que també gestiona les carteres d’Afers Socials i Famílies, 
hi va assistir acompanyada pel Delegat del Govern a Tarra-
gona, Òscar Peris.

L’AEQT ha recordat a Bassa la importància de les persones 
en un sector com el químic, i encara més a Tarragona, on 
configuren un dels valors diferencials de competitivitat 
més importants que hi ha. L’AEQT va fer incís en el 95% de 
contractació indefinida que manté aquesta indústria, així 
com el salari mig anual, que es situa en 37.550€, segons 
dades de Feique. 
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24/04/2017
FiraReus acull l’Assemblea General de l’AEQT. Els repre-
sentants de la Indústria Química del Camp de Tarragona 
van acudir a la seva cita semestral amb l’Assemblea Gene-
ral de l’AEQT, que és l’òrgan que reuneix els directius de les 
28 empreses associades. En aquesta ocasió la reunió es va 
celebrar al Centre de Fires i Convencions FiraReus, en la lí-
nia d’organitzar aquestes assemblees en espais emblemà-
tics dels diferents pobles i ciutats que acullen la Indústria 
Química i Petroquímica del Camp de Tarragona.

Com a amfitrió, l’Alcalde de Reus va mostrar la seva sa-
tisfacció per acollir aquesta trobada, i va reiterar la impor-
tància d’un sector com el químic, que aporta progrés i valor 
afegit al conjunt del Territori. 

15/03/2017
El departament d’Ensenyament, la URV i l’AEQT constitu·
eixen l’Aliança STEM. L’Aliança STEM (Ciència, Tecnologia, 
Enginyeria i Matemàtiques), es constitueix impulsada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalu-
nya, la URV i l’AEQT.

Aquesta iniciativa pretén promoure programes adreçats 
a escolars per fer augmentar les vocacions i l’atracció de 
talent cap als àmbits de la ciència i la tecnologia. L’alian-
ça també vol col·laborar amb el professorat en el foment 
de l’excel·lència i la responsabilitat en l’ensenyament, la 
recerca i la innovació amb la col·laboració de les empreses i 
institucions del sector industrial.

La URV, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i l’AEQT fa més de vint-i-cinc anys que col-
laboren en programes educatius de ciència i tecnologia.

31/03/2017
2.000 alumnes comparteixen recerca i coneixement en 
l’onzè Fòrum TRiCS. El Complex Educatiu de Tarragona va 
estar, un any més, l’encarregat d’acollir el Fòrum TRiCS de 
Treballs de Recerca i Crèdits de Síntesi organitzat pel Centre 
de Recursos Pedagògics de Tarragona, impulsat per l’AEQT 
i compta amb la col·laboració de la URV.
Aquesta 11a edició es va desenvolupar en dues jornades. 
La primera, dedicada a les branques d’humanitats, ciències 
socials i arts, va comptar amb la participació de 981 alum-
nes i 86 treballs presentats. 
La segona jornada del Fòrum TRICS va acollir els treballs 
relacionats amb l’àmbit de les ciències i la tecnologia. En 
aquesta branca científica van estar 928 alumnes els que 
van omplir les aules de l’antiga Universitat Laboral, amb un 
total de 126 treballs presentats.

15/03/2017
RDT Ingenieros es suma al programa de Business Part·
ners de l’Associació Empresarial Química de Tarragona. 
L’AEQT ha subscrit un acord amb RDT Ingenieros pel qual 
l’empresa experta en projectes d’enginyeria passa a formar 
part del grup de Business Partners amb els quals compta 
l’associació.

RDT Ingenieros és una organització dedicada al desenvo-
lupament de projectes d’enginyeria mitjançant assesso-
rament personalitzat i solucions en enginyeria que tenen 
la finalitat de maximitzar l’eficiència i la competitivitat dels 
seus clients. Un altre dels objectius pels quals també vetlla 
l’empresa és la motivació i formació del seu personal, una 
peça que esdevé clau en la consecució de la tasca principal 
de la companyia.
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19/05/2017
Els Eurodiputats Fisas, Solé i Tremosa visiten l’AEQT per 
parlar de la Directiva Europea de Xarxes Tancades. La 
seu de l’AEQT va acollir la visita de tres representants al 
Parlament Europeu, Santiago Fisas (Grup del Partit Popular 
– Demòcrata-Cristians), Jordi Solé (Grup dels Verds/Aliança 
Lliure Europea) i Ramon Tremosa (Grup de l’Aliança dels De-
mòcrates i Liberals per Europa), que es van interessar per 
l’actualitat del polígon petroquímic del Camp de Tarragona i 
la problemàtica relacionada amb els costos energètics. Els 
Eurodiputats van venir acompanyats per la Directora de 
l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Maria Teresa 
Calvo.

La Directora General de l’AEQT va presentar als assistents 
la importància de la Indústria Química tarragonina dins del 
panorama espanyol i continental. 

12/05/2017
ChemMed situa Tarragona en el mapa mundial del sector 
químic i petroquímic. El Port de Tarragona va estar l’esce-
nari d’una de les principals conferències internacionals del 
sector petroquímic, organitzada per la prestigiosa consul-
tora Argus Dewitt, i on es donava cita als principals agents 
del sector químic i petroquímic a nivell internacional, per 
debatre sobre els canvis en els fluxos globals de productes 
i integració de les cadenes de subministrament. En aquest 
escenari, es va donar a conèixer el model del clúster Chem-
Med Tarragona, així com les possibilitats d’inversió que 
ofereix el territori.

El president de l’AEQT i president de ChemMed, Josep Fran-
cesc Font va voler posar en valor la dimensió internacional 
d’Argus que situa el clúster en l’epicentre d’un dels princi-
pals esdeveniments internacionals del sector petroquímic. 

18/05/2017
Raúl Alfonso Fernández guanya el TRICS Talk 2017. Raúl 
Alfonso Fernández Nieman, de l’Institut Marta Mata de 
Salou, ha estat el participant més votat de la segona edició 
del TRICS Talk, el certamen que premia el Treball de Recerca 
procedent del Fòrum TRICS més popular de la xarxa. “Els 
Drets Humans a la Unió Europea” és el títol del seu treball, 
el qual ha aconseguit gairebé 7000 vots.

El canal de Youtube de l’Associació Empresarial Química 
de Tarragona ha estat l’encarregat d’albergar els vídeos 
dels setanta participants del TRICS Talk d’aquest any que, 
juntament amb la plataforma de votacions de delCamp.
cat, han acumulat un total d’11.000 vots i més de 10.000 
reproduccions.

04/05/2017
L’ARGUS Petrochemical Markets Event i Expoquimia 
centren l’Assemblea de ChemMed. L’edifici de l’Autoritat 
Portuària va estar la seu de l’Assemblea General Ordinà-
ria del Clúster Químic, ChemMed Tarragona, entitat que 
agrupa tots els agents relacionats amb el sector al territori. 
El President del Clúster i de l’AEQT, Josep Francesc Font; i el 
Vicepresident de ChemMed i President del Port de Tarra-
gona, Josep Andreu; van ser els encarregats de donar el 
tret de sortida a la reunió, que va comptar amb una bona 
representació d’institucions públiques i privades. 

Tal com marcava l’ordre del dia, l’Assemblea va servir per 
aprovar els comptes del 2016, presentar el pressupost del 
2017, fer un balanç de les activitats fetes l’any anterior i 
presentar el pla d’acció per a l’exercici en curs.



  |  13Memòria d’activitatsInforme AEQT 2017

20/06/2017
Els delegats internacionals d’ACCIÓ visiten les instal·
lacions de ChemMed Tarragona. En el marc de la prime-
ra reunió informativa, els representants del clúster van 
presentar els polígons, les infraestructures associades i el 
Port de Tarragona. A la vegada, es va fer palès l’equilibri i la 
convivència entre dos dels principals motors econòmics del 
territori: química i turisme. Així, es va presentar una visió 
global del territori què és focus d’atracció d’activitats vincu-
lades al sector químic, però també turístiques. Sota el títol 
“Tarragona, una destinació per a invertir, viure i gaudir’ es 
van presentar dos casos d’èxit de multinacionals ubicades a 
Tarragona: Nitricomax i PortAventura.

Després d’aquesta primera trobada, els delegats internaci-
onals d’ACCIÓ van realitzar una visita marítima per a conèi-
xer in situ les instal·lacions portuàries i el pol químic sud.

15/06/2017
INERCO s’adhereix a l’AEQT com a nou Business Partner. 
L’Associació Empresarial Química de Tarragona i l’empre-
sa INERCO han firmat un acord de col·laboració pel qual 
la companyia de serveis per al sector industrial passa a 
formar part del programa de Business Partners de l’Asso-
ciació. Amb aquest acord les dues organitzacions pretenen 
treballar conjuntament amb l’objectiu d’assolir reptes 
comuns que enriqueixin el sector químic del territori.

INERCO és una corporació que ofereix solucions integrals 
en els àmbits de la tecnologia, l’enginyeria, la consultoria en 
seguretat i el medi ambient vetllant pel control de la con-
taminació, l’aprofitament d’energies renovables, el control 
de sorolls i vibracions, el tractament d’aigües industrials i la 
prevenció de riscos laborals, entre d’altres.

12/06/2017
El territori i el sector químic impulsen una proposició de 
llei per regular les xarxes tancades. El sector químic, les 
administracions locals i catalana i els representants polítics 
electes per Tarragona van presentar una proposició de llei 
per regular les xarxes tancades de distribució d’electricitat. 
L’objectiu és sumar el major suport possible a la proposta 
per tal que pugui superar el seu tràmit parlamentari al Con-
grés dels Diputats, i així facilitar que les empreses de zones 
industrials, i especialment les del sector químic, puguin 
disposar d’un subministrament elèctric en condicions més 
competitives. 

Hi van prendre part el Conseller d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget; l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, 
i el president de l’AEQT, Josep Francesc Font, entre d’altres 
polítics del territori i empreses associades.

17/07/2017
Visita del Panel Públic Assessor de l’AEQT a Messer. 
Messer Ibèrica va rebre la visita dels membres del Panel Pú-
blic Assessor i directius de l’AEQT en les seves instal·lacions 
al polígon químic.

Durant la visita al Morell de la planta de producció de gasos 
procedents de l’aire, els membres del PPA van rebre per part 
de Rubén Folgado, director tècnic, i José Montoro, cap de la 
planta, explicacions sobre el procés criogènic de fracciona-
ment de l’aire, la matèria primera de la planta i la problemà-
tica del subministrament energètic, ja que aquesta indústria 
està entre les empreses de gran consum d’energia. En el re-
corregut per les instal·lacions, els visitants van elogiar l’estat 
de neteja impecable de les mateixes, un factor important per 
a la seguretat de les instal·lacions i del personal.
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25/09/2017
SALUT i TREBALL, nou Business Partner de l’Associa·
ció Empresarial Química de Tarragona. L’AEQT i SALUT i 
TREBALL van subscriure un acord de col·laboració pel qual 
l’empresa de serveis de prevenció de riscos laborals passa 
a formar part del grup de Business Partners amb els quals 
compta l’Associació. Aquest acord es va signar amb l’objec-
tiu de vetllar de manera conjunta pel benestar laboral dels 
treballadors de la Indústria Química del Camp de Tarragona.

SALUT i TREBALL, Servei de Prevenció de Riscos Laborals, 
és un servei de prevenció aliè, degudament acreditat, i amb 
reconeguda experiència en el camp de les àrees preventi-
ves de Seguretat, Higiene industrial, Ergonomia i psicosoci-
ologia, i Medicina del treball.

20/09/2017
TechnipFMC s’adhereix a l’AEQT com a nou Business 
Partner. L’Associació Empresarial Química de Tarragona 
i l’empresa TechnipFMC van signar un conveni de col-
laboració pel qual les dues entitats es comprometen a 
treballar de manera conjunta per assolir els reptes que la 
indústria química té al Camp de Tarragona. Amb aquest 
acord la companyia especialitzada en projectes d’enginyeria 
se suma a l’AEQT a partir del seu programa de Business 
Partners.

TechnipFMC és una empresa present en més de 48 països 
que ofereix serveis d’enginyeria relacionats amb la indústria 
de procés.

22/09/2017
El Coordinador del Corredor Mediterrani, Juan Barios, 
visita les empreses de l’AEQT. El Coordinador del Corredor 
Mediterrani, Juan Barios, va participar en una visita guiada 
per les instal·lacions d’algunes de les empreses que formen 
part de l’Associació Empresarial Química de Tarragona.

La jornada es va iniciar a la Cambra de Comerç de Tarrago-
na i durant la seva intervenció, el Coordinador del Corredor 
Mediterrani ha fet un repàs de tots els trams d’aquesta 
línia ferroviària i també ha fet partícips als assistents de 
l’estat de les obres i de les dates de finalització de les 
mateixes. Posteriorment va fer un recorregut per diferents 
empreses del polígon químic sud per a conèixer de primera 
mà les instal·lacions.

25/07/2017
ERM, nou Business Partner de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona. L’AEQT i l’empresa ERM (Environ-
mental Resources Management) han subscrit un acord de 
col·laboració que permetrà a les dues companyies treballar 
conjuntament pel sector químic del Camp de Tarragona. 
Amb aquest conveni l’empresa consultora passa a formar 
part del grup de Business Partners amb els quals compta 
l’Associació.

ERM és un proveïdor global de serveis de consultoria en 
sostenibilitat que treballa per oferir un assessorament de 
qualitat que permeti als seus clients afrontar els reptes de 
la societat en àmbits com la sostenibilitat, el medi ambient, 
la seguretat i la salut, o els riscos. Amb els seus serveis 
pretén actuar com a guia en la cerca de solucions novado-
res que dotin d’un valor afegit els negocis dels seus clients. 
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25/10/2017
Dynatec es suma a l’Associació Empresarial Química de 
Tarragona com a nou Business Partner. L’AEQT i l’empresa 
Dynatec van tancar un acord de col·laboració amb l’objectiu 
d’aportar solucions conjuntes pel desenvolupament de la 
Indústria Química del territori. Amb aquest conveni, l’em-
presa especialitzada en projectes d’enginyeria s’inclou dins 
del programa de Business Partners de l’Associació.

Dynatec és una companyia de serveis tècnics d’enginyeria 
en modalitat de subcontractació outsourcing, que actua 
com a intermediari entre enginyers altament qualificats i 
les necessitats de les empreses clients oferint un servei 
eficient que permeti fer front a les exigències d’una societat 
cada vegada més globalitzada.

04/10/2017
L’acte inaugural d’Expoquimia 2017 i la visita dels PPA 
de l’AEQT marquen la tercera jornada de la Fira. L’ac-
te d’inauguració d’Expoquimia es va iniciar en un espai 
habilitat per l’esdeveniment, situat al centre de la fira, i va 
comptar amb la presència de diverses autoritats entre les 
quals destaquen el Secretari d’Empresa i Coneixement, 
Joan Aregio; el Vicepresident de ChemMed, Josep Andreu; 
la Directora General de ChemMed, Teresa Pallarès, i la 
Directora Comercial i Desenvolupament de Negoci del Port 
de Tarragona, Genoveva Climent.

Tot just després de l’acte inaugural, els convidats van iniciar 
una visita per l’interior de la fira per tal de conèixer de 
primera mà els projectes innovadors de la indústria química 
nacional i internacional, avenços que permetran fer front a 
les necessitats de la població d’una manera més eficient.

18/10/2017
Inauguració de les obres d’adequació de les rieres de 
La Beurada i La Boella. A l’acte inaugural de les obres de 
correcció hidrològica de les rieres de La Beurada i La Boella 
hi van participar el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), Jordi Agustí, i el President de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT), Josep Francesc Font.

Aquestes obres, que van iniciar-se el juliol de 2014, han 
suposat una millora de l’entorn fluvial i garanteixen una 
major protecció davant d’avingudes d’aigua extraordinàries 
pel desenvolupament social, industrial i turístic del territori.

L’acte, es va celebrar al Site de BASF a La Canonja aprofi-
tant que un tram de les rieres passa per les seves instal-
lacions i va continuar amb un recorregut guiat dels assis-
tents per les obres de les rieres ja finalitzades.

02/10/2017
ChemMed Tarragona present a Expoquimia 2017. El 
Clúster Químic de la Mediterrània, ChemMed Tarragona, va 
tornar a estar present a Expoquimia. Aquesta és la trobada 
més important del sector que es realitza a la Península 
Ibèrica i compta amb la presència de les principals compa-
nyies i organitzacions a nivell mundial. Per segona vegada 
ChemMed Tarragona va comptar amb un espai propi des 
d’on va donar a conèixer la Indústria Química tarragonina. 

El Clúster va formar part del projecte “Smart Chemistry, 
Smart Future” una iniciativa liderada per Feique i que 
compta amb un pavelló propi. Smart Chemistry Smart Fu-
ture va acollir una exposició única que mostra la capacitat 
de la química per millorar i canviar el nostre món a través 
de solucions innovadores als grans temes que ens afecten.
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21/11/2017
L’AEQT celebra la seva Assemblea General a Tarragona. 
La Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Tarragona 
va acollir l’Assemblea General de l’AEQT. Com ja ha fet en 
les darreres edicions, l’Associació va voler apropar aquesta 
trobada als municipis on es desenvolupa l’activitat de la 
Indústria Química tarragonina.

En ella, els membres de l’AEQT van repassar la feina feta 
durant aquest 2017, exposant tots aquells projectes co-
muns en els quals treballa avui al sector. El primer en inter-
venir va ser el President de l’entitat, Josep Francesc Font, 
qui va oferir el seu informe de presidència on va fer balanç 
d’aquest exercici. A ell el van seguir l’informe de la Direcció 
General i els específics de cada Comissió de Treball, que van 
ser presentats pels seus respectius Presidents.

13/11/2017
1.100 alumnes participaren en els tallers de la Setmana 
de la Ciència organitzats per APQUA i AEQT. El Centre de 
Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) del 
Campus Sescelades de la URV va acollir la inauguració dels 
tallers de la Setmana de la Ciència organitzats pel Projecte 
APQUA de la URV i patrocinats per l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona.

Durant tota la setmana es van dur a terme diversos tallers on 
més de 1.100 alumnes de primària i secundària de diferents 
centres del territori van poder descobrir les diverses aplicaci-
ons de la química en la vida quotidiana. Els tallers incloïen un 
total de nou experiments que els permetien des de generar 
electricitat a partir de la construcció d’un motor senzill fins al 
muntatge d’una torreta per a plantes sostenible.

20/11/2017
L’AEQT i la Facultat de Química de la URV lliuren el 19è 
Premi de Recerca en Química a Tarragona. Va tenir lloc 
a l’Aula Magna del Campus Catalunya de la Universitat 
Rovira i Virgili l’acte de lliurament de la 19a edició del Premi 
de Recerca en Química a Tarragona, projecte que l’AEQT 
organitza conjuntament amb la Facultat de Química de la 
URV des de 1999. Aquesta iniciativa, dirigida als alumnes 
dels centres de secundària que hagin realitzat un treball de 
recerca relacionat amb la Química, persegueix la finalitat de 
fomentar l’estudi i la investigació en Química.

Els guanyadors van ser: Julia Domínguez Martínez, de l’Ins-
titut Guindàvols de Lleida; Clara Preixens Vidal de l’Institut 
Guindàvols de Lleida i Marta Ramos Martínez de l’Institut 
Josep Tapiró de Reus.

08/11/2017
SINZATEC·PIPELINE INFRASTRUCTURE, nou Business 
Partner de l’Associació Empresarial Química de Tarrago·
na. L’Associació Empresarial Química de Tarragona i SIN-
ZATEC-PIPELINE INFRASTRUCTURE van signar un acord 
pel qual les dues organitzacions es comprometen a unir 
sinergies pel progrés de la indústria química del territori. 
Amb aquest conveni, l’aliança empresarial passa a formar 
part del programa de Business Partners que té l’Associació.

Especialitzats en el disseny i la instal·lació de sistemes i 
solucions que permeten la rehabilitació, reparació, reforç, 
protecció de canonades i estructures d’emmagatzematge 
(tancs dipòsits) industrials, SINZATEC-PIPELINE INFRAS-
TRUCTURE vetlla per un servei de qualitat caracteritzat per 
l’eficiència i l’atenció personalitzada dels seus clients. 
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01/12/2017
Les comissions de treball de l’AEQT posen en comú la 
feina feta durant el 2017. Les vuit comissions que con-
centren el treball comú del sector químic a Tarragona, sota 
el paraigua de l’AEQT, es van reunir per a posar sobre la 
taula aquella feina que es fa des de l’Associació per buscar 
un retorn positiu sobre la Indústria Química del territori. 
D’aquesta manera, més d’un centenar de persones es van 
trobar per descriure les línies de treball seguides des de les 
diferents comissions en aquest any 2017.

El President de l’AEQT, Josep Francesc Font, va ser l’encar-
regat d’obrir l’acte, i ho va fer recordant la importància de 
les persones, i agraint l’esforç dels presents, que amb el 
seu treball lideren els projectes que van més enllà de les 
fronteres de les seves empreses, i que reverteixen sobre el 
bé comú del sector i, per tant, del territori.

21/12/2017
Tecnatom es suma a l’Associació Empresarial Química de 
Tarragona com a nou Business Partner. L’AEQT i Tecnatom 
van signar un conveni de col·laboració pel qual la companyia 
especialitzada en serveis d’enginyeria treballarà conjun-
tament amb l’Associació per la consecució dels objectius 
de la Indústria Química del territori. Amb aquest contracte 
Tecnatom s’uneix a l’AEQT mitjançant el seu programa de 
Business Partners.

Tecnatom és una empresa d’enginyeria dedicada als serveis 
d’inspecció, d’integritat estructural i de formació de perso-
nal d’operació en el sector nuclear, petroquímic, aeronàutic i 
ferroviari, entre d’altres. Present en 7 països, i amb projec-
tes en més de 40, ofereix productes i serveis d’alt contingut 
tecnològic dissenyats a mida de les necessitats i requeri-
ments dels diferents clients i mercats.

23/11/2017
Grup Ergos s’adhereix a l’Associació Empresarial Química 
de Tarragona com a Business Partner. L’Associació Em-
presarial Química de Tarragona i el Grup Ergos van signar 
un acord pel qual la iniciativa empresarial especialitzada en 
Salut, Seguretat i Benestar passa a formar part del gruix de 
Business Partners amb els quals compta l’Associació. Amb 
aquest conveni, el Grup Ergos es compromet a treballar 
conjuntament amb l’AEQT pel Sector Químic del Camp de 
Tarragona en matèries de Salut, Seguretat i Benestar a 
l’entorn laboral.

El Grup Ergos és una aliança empresarial composta per 
quatre empreses independents (Capresa, Forum, Acció 
Salut, Ergos Up), però complementàries, que cooperen per 
assolir l’excel·lència en qualsevol servei relacionat amb la 
Salut, la Seguretat i el Benestar a l’empresa. 
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El sector químic s’ha tornat a revelar 
durant l’exercici 2017 com a motor 
econòmic i garantia d’estabilitat. Un 
nou creixement superior al 5% de la 
xifra de negoci li ha permès arribar al 
voltant dels 63.000 milions d’euros a 
tot l’Estat, xifra rècord que ratifica la 
seva fortalesa, en un context a més 
d’elevada estabilitat laboral, amb un 
94% de contractes indefinits.

Des de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT) valo-
rem molt positivament tots aquests 
indicadors que confirmen que la feina 
s’està duent a terme en la bona direc-
ció. No obstant això, existeixen encara 
aspectes que poden incrementar la 
nostra competitivitat i és per això que 
des de l’AEQT continuem treballant 
per assolir-ho.

En aquesta línia, durant l’any 2017 
s’ha dut a terme una tasca intensa i 
continuada per aconseguir la neces-
sària transposició de la normativa eu-
ropea en matèria de xarxes tancades: 
s’han mantingut reunions institucio-
nals amb representants de diferents 
administracions, com ara el Ministeri 
de Medi Ambient, partits polítics o 
ajuntaments.

Similars moviments s’han dut a terme 
en la petició d’una solució ferroviària 
per al Corredor Mediterrani. En aquest 
sentit, a més de reclamar la solució 

urgent que cal adoptar a curt termi-
ni, la indústria també ha defensat la 
seva aposta a mig i llarg termini: un 
corredor interior que connecti el Port 
de Tarragona amb Castellbisbal, per 
tal de poder transportar les mercade-
ries del nostre sector i les del Port en 
direcció a la frontera.

Hom pot tenir la impressió que aques-
tes són velles reclamacions, en certa 
manera reiteratives, però dissorta-
dament ens veiem obligats encara 
a continuar fent-les, si cal amb més 
decisió, perquè passa el temps i conti-
nuen sense solucionar-se.

Quant a la sostenibilitat i l’economia 
circular, el 2017 ha tornat a deixar 
palès el compromís de les empreses 
químiques a través d’iniciatives com 
l’ús d’aigua regenerada. En aquest 
terreny, a més, el sector no es con-
forma amb la bona feina feta fins ara 
i actualment s’està dissenyant un sis-
tema que aviat permetrà reaprofitar 
encara més aigua per a ús industrial. 

En la mateixa línia d’aposta per la sos-
tenibilitat, l’AEQT i les seves empreses 
col·laboren de manera decidida amb 
projectes engegats des de Plastics 
Europe en l’àmbit del reciclatge i la 
reutilització de plàstics, com ara la 
iniciativa Zero Pellets, que ja està en 
marxa.

Altres notes positives que ens ha 
deixat l’exercici han estat l’aprovació 
definitiva del POUM de La Canonja; la 
inauguració de les obres, coordinades 
per Aitasa, de les rieres de la Boella i 
la Beurada, que han acabat amb els 
problemes d’inundacions que eren 
relativament freqüents al Polígon Sud; 
o la participació en una nova edició 
de la fira Expoquimia a Barcelona, a 
través d’un estand de ChemMed on el 
clúster químic tarragoní es va presen-
tar enfront de desenes de milers de 
visitants.

Tot plegat ens configura com un sector 
que viu moments de prosperitat eco-
nòmica i que contempla uns encorat-
jadors indicadors de futur, però que 
alhora es mostra inquiet i proactiu, de-
sitjós de continuar millorant en la seva 
productivitat i també en el seu impacte 
positiu sobre l’entorn que el rodeja. 

La feina feta o coordinada des de 
l’associació el 2017 i les ambicioses 
accions previstes en el Pla Estratègic 
2017-2020 demostren que la indús-
tria química no és immòbil ni confor-
mista, que està decidida a seguir sent 
el motor i referent d’aquest territori. 
Un motor de present i també de futur 
que té en l’AEQT el seu principal eix 
vertebrador.

Josep Francesc Font
President de l’AEQT

Informe de la Presidència

Informe de la
Presidència3
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L’Associació Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT) va iniciar en l’exer-
cici passat el desplegament del seu 
Pla Estratègic 2017-2020, un terreny 
ple d’oportunitats i reptes que han 
de servir per obrir noves vies d’acció 
i desenvolupament, però també per 
consolidar i reforçar l’important camí 
recorregut fins ara.

L’AEQT ha jugat en els darrers anys i 
continua jugant un paper essencial en 
nombroses direccions. Una d’elles són 
les relacions del sector amb la soci-
etat que l’envolta. En aquest sentit, 
l’associació participa en iniciatives 
tan reeixides com el Fòrum TRICS, un 
projecte enriquidor des de múltiples 
punts de vista; el Panel Públic Asses-
sor, que la connecta amb la ciutadania 
mitjançant un diàleg bidireccional; o el 
conveni de col•laboració amb el Centre 
Tecnològic de la Química (CTQC), que 
ha permès desenvolupar el projecte 
Nasapp, de monitorització d’olors; 
entre molts altres.

Projectes i iniciatives tots ells que 
serveixen per convertir la indústria 
química en quelcom proper i coopera-
tiu amb el seu entorn, una línia d’acció 
encertadament desenvolupada en els 
darrers anys i que cal continuar i re-
forçar. La indústria vol fer encara més 
pel Camp de Tarragona, per oferir-li al 
territori i la seva gent un retorn encara 
major, que afavoreixi el seu creixement 

econòmic i que, paral•lelament, po-
tenciï valors universals com la igualtat 
en el si de les empreses o fomenti 
l’organització d’activitats solidàries.

Però si hi ha una línia d’acció essencial, 
si n’hi ha una que és la raó de ser ma-
teixa de l’AEQT, aquesta és la interna: 
tot allò que fa l’associació en benefici de 
les empreses, una línia d’actuació que 
potser no és tan visible o evident, però 
que convé tenir present i posar en valor. 

Una associació pren sentit quan supo-
sa un benefici comú per tots els seus 
associats, quan contribueix a explorar 
noves vies, quan construeix en positiu 
i quan evita problemes o resol compli-
cacions. I l’AEQT és tot això i molt més 
per als seus associats. 

L’associació juga un paper importan-
tíssim de representació del sector 
en àmbits com la Taula de la Qualitat 
de l’Aire o a través dels convenis que 
gestiona amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua, la URV, Protecció Civil, Ense-
nyament, els ajuntaments... Convenis 
que han possibilitat projectes tan cab-
dals com l’adequació de les rieres de 
la Boella i la Beurada, o iniciatives tan 
importants com la FP Dual. És per això 
que, gairebé 41 anys després, l’AEQT 
segueix sent una peça clau per al sec-
tor químic tarragoní i en la seva relació 
amb l’entorn, i continua encarant el 
futur amb noves iniciatives i projectes.

En aquesta línia, i tornant al comen-
çament, es dibuixa el Pla Estratègic 
2017-2020. Un pla viu, que inclou més 
de 70 accions a mitjà i llarg termini, 
amb un plantejament ambiciós però 
alhora realista. Un pla que estableix 
com a visió de l’AEQT “ser l’agrupació 
d’empreses químiques més compe-
titiva del sud d’Europa i posicionar el 
clúster ChemMed com a referència a 
nivell mundial”. 

Respecte d’això últim, convé que sa-
piguem explorar i treure profit de les 
sinèrgies que ens depara el context 
present. El clúster és un projecte 
compartit amb el territori, una pla-
taforma en la qual ens acompanyen 
agents de la importància dels ajunta-
ments o la URV, a més, naturalment, 
del Port de Tarragona, el nostre gran 
soci logístic. 

De la mà de tots aquests companys 
de viatge, hem de ser capaços d’ex-
plicar al món les oportunitats úniques 
que ofereix aquesta terra, amb el 
convenciment que el clúster tarragoní 
té potencial per ser atractiu a escala 
mundial. Un projecte de tots que, en 
el fons, i com tota la resta d’accions 
que duem a terme, té una aspiració 
última senzilla però irrenunciable: fer 
un Camp de Tarragona millor.

Juan Pedro Díaz
Gerent de l’AEQT

Informe de
la Gerència4
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Asfaltos Españoles, SA
José Luis Prieto
Javier Sancho (juny 2017)

Basf Española, SL
Rodrigo Cannaval
Anne Berg (novembre 2017)

Basf Sonatrach Propanchem, SA
José Mª Chillida

Bertschi Ibérica, SL
Santiago González

Carburos Metálicos, SA
José Ramón Feced

Cepsa Comercial Petróleo, SA
José Luís Jiménez

Clariant Ibérica, SA
Miguel Muñoz

Companía Logística 
de Hidrocarburos CLH, SA
Irene Doñate

Covestro, SL
Andrea Firenze

Dow Chemical, SL
Jaume Sariol

Elix Polymeros, SL
David Castañeda

Viesgo Generacion, S.L
Antonio Aranda

Ercros, SA. Flix
Jaime Molina 

Ercros, SA. Tarragona
Joan Miquel Capdevila 
Marc Fargas (juliol 2017)

Ercros, SA. Tortosa
Santiago Rodríguez

Industrias Químicas del Óxido de 
Etileno, SA
Juan Manuel Rodríguez

Inovyn Spain, SL
José Ángel Gascón

Lyondellbasell Poliolefinas Ibérica, SA
Eduardo Chicote

Messer Ibérica de Gases, SA
Rubén Folgado

Nitricomax, SL
César Valero

Kemira Iberica, SA
Lluís Sabaté

Repsol Butano, SA
Miguel Ángel Márquez

Repsol Petróleo, SA
Josep Font

Repsol Química, SA
Albert Folch

Sekisui 
Speciality Chemicals Europe, SL
Alfredo Seco

Solenis Hispania, SA
Rosa Salamero

Sarpi Constantí, S.L.U
Montse Papiol

Shell España, SA
Esteve Davi

Tarragona Power, SL
Pablo Pirles

Transformadora de Etileno, AIE
Antonia López

Terminales Portuarias, SL
Nuria Blasco

Vopak Terquimsa, SA
Eduardo Sañudo

AEQT
Directora General
Teresa Pallarès (novembre 2017)

Secretari General
Ferran Huidobro

Composició de
l’Assemblea
General5
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Junta
directiva

President
Josep Francesc Font Mañez
Repsol Petróleo, S.A.

Vicepresident
Rodrigo Cannaval
BASF Española, S.L.
Anne Berg (novembre 2017)
BASF Española, S.L.

Jaume Sariol
Dow Chemical Ibérica

Vocals
José Luis Prieto
Asfaltos Españoles, S.A.
Javier Sancho (juny 2017)
Asfaltos Españoles, S.A.

Rodrigo Cannaval
Basf Española, SL
Anne Berg (novembre 2017)
Basf Española, SL

José Luís Jiménez
Cepsa Comercial Petróleo, SA

Miguel Muñoz
Clariant Ibérica, SA

Andrea Firenze
Covestro, SL

Jaume Sariol
Dow Chemical Ibérica

Joan Miquel Capdevila
Ercros, SA
Marc Fargas (juliol 2017)
Ercros, SA

Juan Manuel Rodríguez
Industrias Químicas 
del Óxido de Etileno, SA

Eduardo Chicote
LyondellBasell Poliolefines Ibéria, SL

Rubén Folgado
Messer Ibérica de Gases, SAU

David Castañeda
Elix Polymers, SL
Albert Folch (Abril 2017)
Repsol Química, SA

Antonia López
Transformadora de Etileno, AIE

Nuria Blasco
Terminales Portuarias, SL
Eduardo Sañudo (abril 2017)
Vopak Tequimsa, SA

Directora General 
Teresa Pallarès (novembre 2017)

Secretari General
Ferran Huidobro

Equip de
l’AEQT

Directora General
Teresa Pallarès (novembre 2017)

Secretari General
Ferran Huidobro

Secretària de Direcció
Begoña Solís

Assessoria Tècnica
Àngel Lozano

Relacions Externes i Protocol
Eva Canals

Comunicació
Xavier Ribera (juny 2017)
Natàlia Martín

Administració
Vanesa Domingo

Composició
de la Junta
directiva
i equip de
treball6
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Les Comissions de Treball són les 
encarregades de desenvolupar les di-
rectrius establertes en el Pla Estratègic 
2017-2020, a la vegada que vertebren 
tota l’activitat interna i la projecció 
exterior de l’Associació.

Aquestes comissions estan presidides 
per membres de la Junta Directiva de la 
pròpia AEQT, qui proposen les línies de 
treball en consonància al que marca el 
mateix pla estratègic i les tendències 
de l’entorn.

El calendari de les comissions s’adapta 
a les necessitats de la temàtica treba-
llada, tot i que parteix d’una planificació 
anual, que s’estableix al principi de 
l’exercici.

Comissions
de Treball7

Grup de Treball 
Metges

Comissió Mixta
AEQT - AEST

Urbanisme i Relacions amb
altres sectors econòmics

David Castañeda
(Antonia López, novembre 2017)

José Luis Prieto
(Marc Fargas, setembre 2017)

José Luis Jiménez 

Jaume Sariol

Miguel Muñoz

Nuria Blasco
(Eduardo Sañudo, maig 2017)

Antonia López
(Anne Berg, octubre 2017)

Comissió 
d’Empreses de Serveis



Comissió
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Logístiques
i Portuàries
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En primer lloc, convé destacar, pel que 
fa a l’activitat de la Comissió d’Activi-
tats Portuàries i Logístiques de l’AEQT 
durant l’any 2017, que durant l’exercici 
va tenir lloc un canvi en la presidèn-
cia de la comissió. Eduardo Sañudo 
(Terminalers Químicos SA), que havia 
assumit la presidència al junt del 2016, 
era substituït al maig del 207 per Núria 
Blasco (Terminales Portuarias SL), que 
esdevenia així la nova presidenta de la 
comissió.

El 2017 ha estat un exercici marcat per 
la revisió del Pla Estratègic per part de 
les Comissions d’Activitats Portuàries 
i Logístiques. Els dos subgrups en els 
quals estava dividida la comissió, el 
d’activitats portuàries i el de logística, 
un cop completats ja els estudis posats 
en marxa en el seu dia sobre infraes-
tructures crítiques per al nostre sector 
com són l’autovia A-27 i també la xarxa 
ferroviària, i extretes les pertinents 
conclusions, s’ha considerat que ha 
arribat el moment de reestructurar-los 
i tornar a reagrupar les dues subcomis-
sions en una única.

La Comissió d’Activitats Portuàries i 
Logístiques desenvolupa també una 
important tasca pel que fa als as-
sumptes relacionats amb l’anomenada 
“Security”, que té a veure amb la segu-
retat enfront de riscos no accidentals, 
aquells sovint de naturalesa externa. 

En aquest àmbit, s’ha treballat amb 
l’Autoritat Portuària i s’ha posat en 
marxa un grup de treball mitxe, amb 
representants tant de l’AEQT com de 
l’Autoritat Portuària, amb l’objectiu 
d’incrementar les mesures de “Secu-
rity” en els àmbits relacionats amb les 
instal·lacions portuàries i amb les activi-
tats logístiques.

Pel que fa al mapa logístic, durant 
l’any 2017 la comissió ha constatat la 
necessitat de replantejar-lo i també 
d’actualitzar-lo amb les dades més 
recents disponibles. En aquest sentit, 
fins al moment es compta amb un 
mapa que es va fer públic l’any 2015, 
basat en les dades de l’any 2014. La 
comissió ha pres la decisió d’elaborar 
al llarg de l’any 2018 una nova versió 

del mapa logístic, fent servir dades 
del 2017, cosa que permetrà que el 
document presenti una diagnosi molt 
més ajustada al moment actual pel que 
fa al mapa logístic, que pretén avaluar 
els moviments d’entrades i sortides, 
identificant l’origen i el destí, avaluant 
així també els moviments interns entre 
empreses i port, i identificant possibles 
sinergies de transport.
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En aquest darrer exercici, l’activitat de 
la Comissió de Comunicació ha vingut 
marcada pel canvi de lideratge, que es 
va dur a terme el passat mes d’octubre. 
Va ser aleshores quan José Luis Prieto, 
director d’Asesa, prenia el relleu de Marc 
Fargas, antic director d’Ercros Tarragona.

La Comissió de Comunicació ha seguit 
un any més contribuint a la millora de la 
percepció de la Industria Química amb 
el seu entorn, reforçant la comunicació 
amb accions que ho fan realitat com 
és la implementació de noves xarxes 
socials (Instagram) i la consolidació de 
les que ja existien (Facebook, Twitter, 
Linkedin i Youtube). Són milers de segui-
dors els qui estan informats del dia a dia 
de l’AEQT a través d’aquestes platafor-
mes. Una aposta per una comunicació 
transparent, fluïda i constant.
Enguany hem crescut en número de 
seguidors a les xarxes socials, hem 
treballat continguts específics per a 
les Xarxes Socials, i hem adequat el 
llenguatge, apostant pels continguts 
audiovisuals.

En aquesta línia el 2017 ha estat un any 
on la Comissió ha donat molta impor-
tància a reforçar la comunicació interna 
del sector: per exemple, des de l’Asso-
ciació és comparteixen deu notícies de 
mitjana a la setmana amb els principals 
actors de la indústria química. Tenim 
una base de dades de 2.000 destina-

taris amb qui compartim informacions 
de companyies o del sector en general. 
Que tot aquell que hi estigui relacionat 
amb la Indústria Química sàpiga què 
fem, com ho fem i perquè ho fem.

Un dels espais on més s’ha treballat ha 
estat amb la relació amb els mitjans de 
comunicació. Informar més, millor i en 
una permanent escolta de les inqui-
etuds i qüestions que preocupen els 
nostres veïns ha estat una obsessió 
per a la Comissió, i és per això que s’ha 
augmentat el posicionament del sector 
com el motor econòmic i social que és.

Els informes obtinguts de presència 
en els mitjans han recollit en el cas de 
l’AEQT un total de 2.502 notícies i una 
audiència acumulada de més de 11 
milions d’espectadors. Durant el 2017, 
les notícies de l’AEQT amb més pre-
sència han estat les relacionades amb 
la responsabilitat social corporativa i 
els patrocinis. També destaquen els 
impactes sobre projectes i inversions, 
reconeixements i premis, simulacres 
i formació. Cal destacar que durant 
aquest exercici, les notícies sobre l’AEQT 
als mitjans de comunicació impresos 
són de sentiment netament positiu. 

Pel que fa al Panel Públic Assessor, ha 
estat en procés de reconversió durant 
els darrers anys, en els quals ha intentat 
reunir un grup molt representatiu del 

territori, a la vegada que ha treballat 
per millorar la seva eficàcia a l’hora de 
generar feedback sobre els temes que 
preocupen a l’entorn de la indústria qu-
ímica del Camp de Tarragona. Atenent a 
aquest funcionament del PPA, enguany 
s’han incorporat dos panelistes que 
permeten aportar noves inquietuds i 
visions. Entre els panelistes trobem re-
presentants del sector salut, educació, 
agricultura, pesca, turisme, estudiantil, 
empresarial i veïnal. 

Aquest 2017 s’han mantingut un total 
de cinc reunions del Panel Públic Asses-
sor de l’AEQT, on s’han tractat temàti-
ques molt diverses. El Panel ha debatut 
temes com el paper dels mitjans de co-
municació en la difusió de notícies sobre 
el sector químic o la Taula de Qualitat de 
l’Aire del Camp de Tarragona. Al mes de 
juny els membres del Panel van visitar 
la planta de Messer del Morell i les se-
ves oficines centrals a Vila-seca; al mes 
d’octubre es va realitzar una visita a la 
Fira Expoquimia per a conèixer l’estand 
de ChemMed i de la resta d’empreses 
associades a l’AEQT que hi participaven.

A més, s’ha seguit treballant en les 
bases del que es vol que sigui el Panell 
de Panells, un espai de sinergies entre 
els diferents PPA que té el sector.
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La Comissió d’Energia de l’AEQT ha conti-
nuat el 2017 centrant els seus principals 
esforços en aconseguir la transposició 
total de la Directiva 72/2009/CE sobre 
normes comunes per al mercat interior de 
l’electricitat, i en concret en el seu article 
28, que parla sobre Xarxes de Distribució 
Tancades. Aquest article reconeix la singu-
laritat dels polígons químics davant la pos-
sibilitat de crear aquestes xarxes tancades 
a la Unió Europea i ja ha estat transposat 
en països com Alemanya, Holanda o Bèlgi-
ca; on ha aportat encara més competitivi-
tat en matèria de costos energètics. La no 
transposició en la seva totalitat d’aquesta 
Directiva significa un greuge comparatiu 
que dificulta l’accés del territori a l’atrac-
ció d’inversions futures. És per això que 
la comissió que presideix Rubén Folgado 
(Messer Group) segueix marcant-se com a 
prioritat aconseguir l’esmentada transpo-
sició de la norma europea.

Les accions durant l’exercici 2017 s’han cen-
trat en un terreny més institucional i polític, 
atès que les qüestions tècniques ja s’havien 
abordat i plantejat anteriorment, de manera 
que s’entén que arribats a aquest punt, la 
solució passa sobretot per la disposició de 
les autoritats competents a efectivament 
transposar l’esmentada directiva.

Partint d’aquesta base, des de la Comissió 
d’Energia de l’AEQT es van mantenir al llarg 

del 2017 diferents contactes i trobades 
amb agents i grups d’interès que poden 
jugar un determinant paper en el procés 
de tirar endavant la necessària transposi-
ció, com ara institucions o partits polítics. 
Reunions que van donar els seus fruits, 
amb la presentació per part d’ERC, per 
exemple, d’una Proposició no de Llei sobre 
Xarxes Tancades a la Comissió d’Energia 
del Congrés, que va ser acceptada amb 22 
vots a favor i 14 abstencions, al febrer. 

Aquesta Proposició no de Llei és la base 
sobre la qual es va mantenir posterior-
ment, al març, una reunió multilateral 
amb l’Ajuntament de Tarragona, diputats 
de la demarcació al Congrés de diferents 
partits, així com els ports de Tarragona 
i Barcelona. L’objectiu de la trobada era 
crear condicions favorables per millorar la 
competitivitat de les empreses del territo-
ri, i en particular es buscava arribar a una 
Proposició de Llei a partir de la Proposició 
no de Llei presentada per ERC al Congrés. 
Les conclusions d’aquella trobada i el seu 
treball posterior van dur a la proposta 
d’afegir a la Llei 24/2013 del Sector Elèc-
tric un article transposant l’article 28 de la 
Directiva Comunitària 2009/72/CE, relatiu 
a les xarxes tancades.

Tanmateix els treballs de la comissió s’han 
materialitzat en la presentació a la Comis-
sió Europea d’una al·legació a la revisió de 

la Directiva 72/2009 recollida en el paquet 
normatiu anomenat Winter Package per 
tal que l’adaptació al marc legal de les xar-
xes tancades de distribució esdevingui una 
obligació a tots els Estats Membres.

Aquesta s’ha convertit des de llavors en la 
principal meta de la comissió, que ha con-
tinuat treballant i aconseguint suports. El 
treball institucional va portar a que al juny 
del 2017 una delegació del Partit Popular, 
encapçalada pel diputat Guillermo Mariscal, 
portaveu d’Energia del grup parlamentari, 
visités la seu de l’AEQT i posteriorment la 
planta de Covestro de Tarragona.

En aquest sentit, també s’han gestionat 
contactes amb el secretari d’Estat d’Ener-
gia i amb el mateix ministre d’Energia 
per tal de plantejar-los el problema. En 
general, les respostes obtingudes giren en 
torn a que qualsevol solució ha de passar 
per una neutralitat econòmica: és a dir, 
que qualsevol canvi no hauria d’implicar 
l’entrada de menys ingressos al sistema. 
Malgrat els avenços i la feina feta, doncs, 
continuarà sent el repte dels propers 
temps assolir la transposició de la Directi-
va europea per tal que la indústria deixi de 
patir aquest greuge que minva la competi-
tivitat del nostre sector i en particular de la 
indústria amb un grau d’integració elevat 
com és el cas en nostre territori.
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La Comissió de Medi Ambient, que en el si 
de l’AEQT és la que vetlla per la protecció 
de l’entorn, divideix la seva feina en tres 
grups de treball, que responen als dife-
rents vectors ambientals: aire (que inclou 
acústica i lumínica), aigua, sòls i residus. 
Una comissió que durant l’any 2017 va 
presenciar un relleu en la presidència: a 
finals d’any, Antonia López (TDE AIE) va 
assumir el càrrec a la comissió, en substi-
tució d’Anne Berg (BASF), que havia estat 
fins ara la presidenta.

En el vector aire, que coordina tècnicament 
Enedina Espallargas (Repsol), la comissió 
ha treballat conjuntament amb la Direc-
ció General de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya l’aplicació de les 
instruccions tècniques 001 i 007, a fi de 
compatibilitzar la millora ambiental amb 
els processos industrials de les plantes 
ubicades a Tarragona, i s’ha iniciat el 
seguiment de l’elaboració del BREF WGC, 
sobre les millors tècniques disponibles 
tractament de gasos residuals.

Durant el 2017, la comissió també va 
continuar amb la seva participació en el 
grup tècnic de la Taula de la Qualitat de 
l’Aire al Camp de Tarragona, en la qual es 
va presentar una comparativa de la xarxa 
del Camp de Tarragona versus les xarxes 
de vigilància de qualitat de l’aire en altres 
països, tan europeus com els Estats Units 
o el Canadà, en les quals es controlen 
COVs (compostos orgànics volàtils). 

Una comparativa que va posar de mani-
fest que Tarragona destaca per l’elevat 
nombre d’estacions (13) i compostos 
(13) analitzats, enfront d’altres ciutats 
europees, americanes o canadenques 
comparades. S’observa també que Tarra-
gona és la ciutat amb una de les majors 
densitats d’analitzadors, en relació amb 
la seva població. En aquesta comparativa, 
va quedar pendent per part de la DGQA, 
recollir dades de xarxes de control en al-
tres ciutats on no hi ha indústria, com ara 
Alacant i València, per conèixer quina és la 
seva qualitat de l’aire.

Pel que respecta a contaminació lumí-
nica, durant l’any 2017 es va realitzar 
un inventari de lluminàries de les instal-
lacions per veure el grau de compliment 
de les mateixes al Decret 190/2015, de 
25 d’agost, de desplegament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació am-
biental de l’enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn, que es troba entre un 
80 i un 90%. Així mateix, cal destacar que 
el dia 31 de desembre de 2018 finalitza el 
període d’adequació de les instal·lacions a 
la Llei 6/2001, tal i com estableix la seva 
Disposició transitòria primera.

Pel que fa al vector aigua, grup que encap-
çala Judit Bonet (BASF), al llarg de l’exercici 
s’ha estat treballant principalment per 
donar compliment a la CWW (Common 
Waste Water) BREF. Aquest document de 
conclusions dona 4 anys, així doncs fins al 

mes de juny de l’any 2020 donat que va ser 
publicada el juny del 2016, per adaptar-se 
tècnicament als nous límits que emanen de 
l’esmentat document BREF (Best Referen-
ces). Una de les opcions que s’està avaluant 
és un possible tractament conjunt de les 
aigües de l’AEQT, aquest treball el coordina 
AITASA amb diferents empreses d’enginye-
ria, per tal de treure a concurs el disseny i 
la construcció de la planta de tractament 
conjunt d’aigües residuals per tal de complir 
amb els límits que estableix el BREF de 
CWW (CommonWasteWater), sobre tracta-
ment d’aigües residuals.

En el capítol de sòls i residus, que coordina 
Maria Fayos (Covestro), la tasca de la Co-
missió fonamentalment ha consistit a dur 
a terme un seguiment de la nova norma-
tiva i de les seves implicacions, a destacar, 
l’esborrany de Decret sobre procediments 
de gestió de residus, on en concret s’ha de-
batut sobre opcions per flexibilitzar les con-
dicions d’emmagatzematge dels envasos 
que han contingut substàncies perilloses, i 
el Decret sobre la classificació, la codificació 
i les vies de gestió dels residus a Catalu-
nya, que actualitza el catàleg de residus de 
Catalunya i revisa els criteris de valorització 
energètica dels residus, facilitant aquest via 
de gestió a més residus. També s’ha fet un 
seguiment en els avenços que s’han assolit 
al grup de treball del ministeri pel que fa 
a subproductes, i de la situació transitòria 
dels subproductes a Catalunya.
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La tasca desenvolupada al llarg de 
l’any 2017 per part de la Comissió de 
Seguretat, que en el si de l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona 
treballa en continuar compartint bones 
pràctiques en matèria de seguretat 
de les persones i de les instal·lacions, 
així com en la millora de coordinació i 
resposta d’incidents, ha tingut com a 
element destacat, entre molts d’altres, 
la reactivació de la Subcomissió de Se-
curity i Emergències, dins de la qual s’hi 
ha reubicat la Subcomissió PAM (Pacte 
d’Ajuda Mútua). Olga Bertran (Dow 
Chemical) n’és la coordinadora. 

Aquesta subcomissió ha definit les 
accions a dur a terme a partir d’ara, 
entre les que s’aspira a continuar mi-
llorant, com no pot ser d’altra manera, 
la coordinació amb els diferents cossos 
de seguretat i emergències. En aquest 
sentit, s’han identificat els contac-
tes i temes a tractar en les reunions 
amb responsables d’aquests cossos, 
a fi i efecte de tractar i implementar 
aquestes possibles millores, especial-
ment en situacions especials que així 
ho requereixin. Un altre dels objectius 
d’aquesta subcomissió és la potencia-
ció de la formació en emergències entre 
el personal de les empreses, projecte 
en el qual s’han fet els primers avenços 

i anàlisis amb la intenció d’arribar a una 
implantació efectiva.

Quant a la subcomissió de seguretat 
industrial, s’ha iniciat la recopilació de 
dades de ISP (Índex de Seguretat de 
Procés), per tal d’iniciar una tasca com-
parativa amb altres sectors, a fi d’ana-
litzar l’estat actual del sector químic en 
aquest àmbit en relació amb d’altres. 
Aquest context ha de servir per tenir 
encara més perspectiva a l’hora de 
valorar els índexs actuals presents en 
les empreses químiques i per tenir més 
elements de judici a l’hora d’establir les 
línies d’acció futura en aquest àmbit.

Encara en l’àmbit de la seguretat 
industrial, durant el 2017 s’ha establert 
una subcomissió de treball mixta (entre 
l’AEQT i el Departament d’Empresa 
i Coneixement de la Generalitat) per 
treballar diferents aspectes d’informa-
ció i també de coordinació amb l’admi-
nistració.

Finalment, el treball de la Comissió en 
el terreny de la seguretat laboral ha 
consistit, sobretot, a desenvolupar l’ha-
bitual seguiment dels índexs de sinis-
tralitat en les empreses dels polígons 
tarragonins, que ha seguit la tendència 
dels darrers exercicis. 

Un seguiment que ha permès constatar 
que els resultats que s’estan registrant 
en les empreses dels polígons químics 
tarragonins, malgrat les lleugeres 
variacions puntuals que es poden anar 
produint entre un exercici en concret i 
un altre, globalment es poden conside-
rar molt satisfactòries, no només en re-
lació amb les dades de sinistralitat que 
presenten altres sectors de l’economia, 
sinó també en relació als que presenta 
el mateix sector químic en el seu global 
a nivell de tot l’Estat. Tot plegat fa que, 
malgrat que l’objectiu sempre és con-
tinuar millorant, des de la Comissió es 
valorin molt positivament les dades.

En aquest sentit, la Comissió no ha 
deixat de treballar i de posar en marxa 
iniciatives per tal de continuar millorant 
les mesures i els índexs de segure-
tat en les empreses. Una d’aques-
tes iniciatives ha estat la posada en 
comú d’incidents i accidents entre les 
diferents associades en el si de l’AEQT: 
experiències que serveixen per corregir 
i millorar de cara al futur, per tal de con-
tinuar aproximant els índexs a l’objectiu 
de sinistralitat zero.
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Per la Comissió Sociolaboral el 2017 ha 
estat un any ple d’activitats i amb alguna 
novetat destacada com pot ser l’orga-
nització i execució del primer catàleg de 
formació de l’AEQT dirigit a tot el personal 
que treballa en el nostre sector i que pre-
tén servir com a sinergia per a les empre-
ses associades que no tenen prou massa 
crítica de forma individual per organitzar 
aquests tipus de cursos.

Aquest primer catàleg ha ofert 5 cursos de 
diferents tipologies:
  • Prevenció de riscos laborals
  • Lideratge eficaç
  • Gestió del conflicte
  • Millora en l’eficiència del manteniment
  • Desenv. de comandaments intermedis

En aquesta mateixa línia, el 2017 ha servit 
perquè la subcomissió de formació prepari 
els nous 15 cursos del catàleg de formació 
que s’impartiran entre els mesos de febrer 
i novembre del 2018. 

Durant aquest any s’ha realitzat el segui-
ment del programa de formació dual esta-
blert amb l’Institut Comte de Rius, concre-
tament amb els alumnes del Cicle Formatiu 
de Grau Superior de Química Industrial.

Els índex d’inserció laboral dels alumnes 
en finalitzar els estudis s’apropa al 90% 
i hi ha una demanda creixent per acollir 

a aquests professionals per part de les 
empreses, de tal manera que des de l’Ins-
titut no poden cobrir la demanda existent 
i en conseqüència estan treballant amb el 
Departament d’Ensenyament per dotar al 
Centre dels recursos necessaris per poder 
obrir una altra línia d’aquest cicle formatiu.

El 24 de febrer del 2017 alguns membres 
de la Comissió van participar en la visita 
que va fer la Consellera de Treball de la 
Generalitat, la Hble. Sra. Dolors Bassa, 
a l’AEQT. A la reunió es va presentar la 
incidència de l’ocupació del sector químic 
al territori i dels diversos programes d’èxit 
que es van desenvolupant des de l’As-
sociació en col·laboració amb diferents 
departaments de la Generalitat, com la 
Formació Professional Dual i el programa 
Acredita’t per a l’acreditació de competèn-
cies dels operadors de planta química amb 
experiència. 

És precisament en el programa Acredita’t-
AEQT on el 2017 s’ha realitzat una con-
vocatòria extraordinària per tal d’acollir-hi 
als treballadors de les empreses que s’han 
animat a apuntar-se a aquesta iniciativa a 
darrera hora. Finalment s’hi van matricu-
lar 33 treballadors que actualment estan 
cursant el CFGS de Química Industrial des-
prés d’haver acreditat la seva experiència 
laboral en el sector químic i obtenint així 

una convalidació d’assignatures d’acord 
amb les seves competències i habilitats, 
superant amb escreix les millors expecta-
tives. Per altra banda, al mes de juny 46 
treballadors que seguien aquest itinerari 
formatiu van aconseguir obtenir el títol del 
CFGS de química industrial (operadors de 
planta química).

2017 també ha estat l’any en què s’han 
iniciat les negociacions del que serà el XVIII 
Conveni General de la Indústria Química. 
Per a aquest fi s’han creat quatre grups 
de treball (salarial, flexibilitat de la jornada 
laboral, salut laboral i un de miscel·lani en 
el qual tenen cabuda la resta de matèries) 
que s’han anat reunint fins a elaborar un 
document final que serveix com a plata-
forma de negociació empresarial.

A finals d’any es va donar per tancada 
l’enquesta salarial, contestada per 18 
empreses que varen respondre el qüestio-
nari en el format habitual per petició de la 
majoria de membres de la Comissió.

La darrera reunió va servir per donar la 
benvinguda al nou President de la Comis-
sió, Sr. David Castañeda, que substitueix 
a la Sra. Antonia López. En la reunió es va 
mostrar l’agraïment a la Sra. López per la 
seva feina i aportació en el desenvolupa-
ment de la comissió.
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El 2017 va començar per a la Comissió de 
Territori amb l’inici d’una nova Presidèn-
cia. José Luis Jiménez va rellevar Jesús Cid, 
després que aquest es jubilés el desembre 
del 2016.

La primera reunió de l’any, al febrer, es va de-
dicar a fer una immersió en el que comporta 
l’aprovació definitiva del Pla Director Urba-
nístic de reordenació de l’àmbit del Centre 
Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou (PDU 
CRT), que va tenir lloc el 29 de desembre de 
2016. Es va acordar no interposar un recurs 
contenciós administratiu contra el PDU CRT, 
atès que aquest es va aprovar contemplant 
la major part de les al·legacions realitzades 
per l’AEQT, deixant tancat aquest tema de 
forma definitiva.

En la segona reunió, al maig, es va fer un 
repàs històric de l’evolució dels 7 planeja-
ments urbanístics al Camp de Tarragona 
des de començament de segle, i a fer una 
radiografia de l’estat d’infraestructures clau: 
Corredor Mediterrani, Autovia A-27 i Rieres 
Beurada i Boella. Es va detallar, respecte 
als 7 planejaments urbanístics, que només 
el PDU d’Activitats Industrials i Turístiques 
del Camp de Tarragona va quedar resolt al 
2005, quedant els altres 6 pendents (PDU 
CRT, POUM La Canonja, POUM Tarragona, 
Pla Especial ZAL, PDU Àmbit Central Camp 
Tarragona i Pla Territorial Parcial Camp Tar-
ragona). Durant el primer semestre de 2017 
ja s’ha resolt satisfactòriament el PDU CRT, 

i així mateix, es va establir l’objectiu de con-
tinuar treballant en la mateixa línia amb la 
resta. Respecte a les infraestructures, durant 
l’any va tindre lloc la inauguració de les obres 
acabades de les Rieres Baorada i Boella, i es 
mantenen nombrosos contactes i participa-
cions en actes amb totes les Administracions 
per recolzar que s’avanci en les altres. 

Fruit d’una d’aquestes trobades, al juliol 
amb la Generalitat -amb el Secretari General 
d’Infraestructures, Ricard Font, i el Director 
General de Carreteres, Xavier Flores-, van 
acceptar estudiar un projecte concret per al 
Pla Especial ZAL del Port de Tarragona, per 
a les sortides viàries i ferroviàries d’aquesta, 
que estigui integrat en el conjunt d’infraes-
tructures del territori. S’està treballant en 
aquest projecte, amb la col·laboració del Port 
de Tarragona.

Els representants de la Generalitat també 
van manifestar que no es contempla que 
pel futur túnel del Coll de Lilla puguin circular 
mercaderies perilloses atès l’elevat cost que 
suposaria condicionar aquesta infraestruc-
tura. Per contra, van comunicar que, donada 
l’absència de població en el tram del Coll de 
Lilla, estudiarien la possibilitat que les mer-
caderies perilloses poguessin utilitzar aquest 
tram de carretera o bé autoritzar als vehicles 
pesants que puguin arribar fins a Valls per 
l’A-27 i d’allí desviar-se per agafar l’autopista 
AP-2 o bé cap el Pla de Santa Maria o bé cap 
a La Riba-Montblanc.

La tercera reunió, al setembre, es va dedicar 
a l’anàlisi del que comporta l’aprovació 
definitiva del POUM de la Canonja, que va 
tenir lloc el 20 de juny de 2017. La reunió 
va finalitzar amb l’acord per part de tots 
els components de no interposar un recurs 
contenciós administratiu contra el POUM de 
la Canonja, atès que aquest es va aprovar 
contemplant la major part de les al·legacions 
realitzades per l’AEQT, deixant tancat aquest 
tema de forma definitiva.

La darrera reunió del 2017, al novembre, va 
ser un monogràfic per examinar la sentència 
del POUM de Tarragona que fou dictada el 
16 d’octubre pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. Es va fer una lectura positiva 
de la sentència atès que contempla la major 
part de les al·legacions que es van presentar 
des de l’Associació. Per tant, la Comissió va 
decidir no recórrer-la.

Un any, doncs, molt favorable per les implica-
cions que té l’urbanisme sobre el sector quí-
mic, ja que s’han resolt de forma molt satis-
factòria 3 dels 6 plans urbanístics que hi havia 
pendents: el PDU del CRT (publicat el 2015), 
el POUM de La Canonja (publicat el 2014) i el 
POUM de Tarragona (publicat el 2007).

Cal destacar la satisfacció per la col·laboració 
trobada i la voluntat de diàleg que han tingut 
els Ajuntaments de Vila-seca, Salou, La Ca-
nonja i Tarragona, així com la Generalitat, per 
tal d’arribar a un consens amb l’AEQT.
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Nascuda l’any 2016 amb la missió d’ele-
var al rang de comissió tots els temes 
relacionats amb les empreses de serveis 
i manteniment, i presidida per Miguel 
Muñoz (Clariant), aquesta comissió ha 
viscut per tant el 2017 el segon any de la 
seva trajectòria. Un exercici que s’ha ver-
tebrat a través de tres eixos: el programa 
de Seguretat, el programa de Qualitat i el 
programa de Productivitat.

Pel que fa al programa de Seguretat, la 
comissió ha treballat en la continuïtat 
d’un Sistema de Qualificació que funciona, 
que s’està demostrant eficient i que fins 
i tot, donat el seu èxit, s’ha exportat a la 
resta de Catalunya: Fedequim l’ha adoptat 
com a propi, de manera que, a partir 
d’ara, empreses contractistes d’empreses 
químiques associades de Fedequim que 
pretenguin realitzar-hi serveis de mante-
niment habituals hauran de superar una 
auditoria basada en aquest sistema.

L’any 2017 ha estat també el del des-
envolupament i l’impuls d’un sistema de 
qualificació en qualitat. L’èxit del sistema 
en seguretat ha portat la comissió a anar 
més enllà en la mateixa línia pel que fa 
a la qualitat, posant en marxa doncs un 
projecte anàleg.

Aquest nou Sistema de Qualificació en 
Qualitat vol estandarditzar i protocol·litzar 
la qualificació, en termes de qualitat, de 
les empreses contractistes, mitjançant un 

sistema d’avaluació que va des d’1 fins a 5 
estrelles, en funció d’una sèrie de paràme-
tres. Es tracta d’un sistema de qualificació 
propi, dissenyat i elaborat per un equip de 
tècnics de l’AEQT i AEST i implementat per 
l’empresa SGS.

La certificació de Garantia en Qualitat 
AEQT-AEST és de lliure aplicació i va més 
enllà de la ja implementada ISO 9001, 
ja que aquesta nova qualificació fa una 
avaluació també del treball en planta per 
part de les empreses. Les companyies han 
de revalidar cada dos anys la qualificació 
obtinguda.

El tercer eix sobre el qual la Comissió 
d’Empreses de Serveis estructura en l’ac-
tualitat el seu treball és el del programa de 
Productivitat, un sistema que hores d’ara 
es planteja com un repte de futur. Un pro-
jecte del qual hores d’ara s’estan encara 
assentant les bases, partint de la premissa 
de que la comissió no volia iniciar aquesta 
tercera fase fins no haver completat les 
dues primeres (seguretat i qualitat). De 
manera que el 2018 s’albira doncs com 
l’exercici en el qual es donarà l’impuls al 
futur Sistema de Productivitat.

A més, la comissió ha treballat també en 
l’estudi dels diferents programaris que 
existien al mercat per realitzar la Coor-
dinació d’Activitats Empresarials (CAE). 
Mitjançant una tasca complexa però molt 
professional de la comissió, es van avaluar 

les diferents plataformes existents al mer-
cat i d’aquest treball es va concloure que 
individualment cada empresa associada a 
l’AEQT podria escollir entre tres opcions:
La gestió de tota la documentació la faria 
la pròpia empresa amb els seus mitjans 
(cas típic de les empreses de menors 
dimensions, i en les quals les activitats 
d’empreses externes és molt lleu).

L’opció continuista de la plataforma que 
ofereix la companyia CTAIMA i que fins 
llavors era l’única que permetia aquest 
tipus de gestió, però que requeria una 
actualització del programari i una migració 
de les actuals bases de dades.

La tercera opció era més trencadora, ja 
que plantejava l’ús de la plataforma CAE 
d’eGestiona implementada per l’empresa 
APSIS. Aquesta mostrava unes millors 
prestacions pel que fa al sistema de repor-
ting, gestió de la documentació i agilitat 
de resposta i pràcticament una il·limitada 
capacitat d’emmagatzematge de dades.

Finalment més del 80% de les empreses 
s’han decidit per l’opció del CAE d’eGesti-
ona i, tot i que l’obtenció de les bases de 
dades de cada empresa, la qualitat de les 
mateixes, i la migració que es va haver de 
fer en poc temps van implicar certa com-
plexitat, tot plegat ha estat compensat 
amb escreix per les prestacions que avui 
tenen les empreses a la seva disposició.
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Clariant Ibérica Producción, S.A.

Carlos Álvarez
Covestro, S.L.

Francisco Sánchez
DOW Chemical Ibérica, S.L.

Alfred Abad
Elix Polymers, S.L.

Antoni Llaberia
ERCROS, S.A.

Alejandro Rojas
Kemira Ibérica, S.A.

Ernesto Rodríguez
Messer Ibérica de Gases, S.A.U.

Carlos Rozas
Nitricomax, S.L

Mariano Fernández
REPSOL, S.A.

Luis Miguel Cruces
Sekisui Speciality Chemicals Europe, S.L.

José Vidal-Ribas de Salas
Terminales Químicos, S.A.

Alberto Munarriz
Transformadora de Etileno, A.I.E.

Teresa Pallarès
Ferran Huidobro
Àngel Lozano
AEQT
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