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1. Antecedents

1.1. Acords parlamentaris
1.1.1. En la sessió del dia 13 de febrer de 2020 (DSPC-P 88), el Ple del Parla-

ment de Catalunya va adoptar la Resolució 737/XII del Parlament de Catalunya, de 
creació de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (tram. 
252-00024/12, presentada a iniciativa de tots els grups i subgrups parlamentaris).

Els termes en què es va aprovar l’esmentada proposta de resolució són els se-
güents: 

«737/XII del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d’Estudi de 
la Seguretat del Sector de la Petroquímica

»El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi de la Seguretat del 
Sector de la Petroquímica (CESSP).

»Tipus de comissió
»La Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica es crea 

d’acord amb el que estableixen els articles 63 i 66 del Reglament del Parlament.
»Composició
»La Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica és inte-

grada per un membre de cada grup parlamentari.
»La Comissió es regula d’acord amb les disposicions del Reglament del Par-

lament per a aquest tipus d’òrgan.
»Hi poden assistir tècnics, especialistes i membres d’entitats.
»Objecte
»La Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica té per 

objecte estudiar la seguretat del sector de la indústria petroquímica a Catalunya 
i, en concret, el funcionament dels plans de seguretat exterior 

»Termini dels treballs
»La Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica té la vi-

gència corresponent a la durada de la legislatura en curs.
»La Comissió pot redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, 

d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament.»
1.1.2. Els diversos grups, d’acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 del 

Reglament del Parlament, van proposar la designació de la presidenta de la comissió 
d’estudi i dels diputats que n’havien de formar part, i ho van fer saber a la Mesa del 
Parlament (BOPC 561, del 5 de març de 2020, p. 36).

1.1.3. El 4 de març de 2020, es va constituir la Comissió, d’acord amb l’article 
47 del Reglament del Parlament, i es va ratificar la presidenta, es van elegir el vice-
president i el secretari i es van comunicar al Ple aquests acords.

1.1.4. En la sessió del 4 de març de 2020, la Comissió va acordar que es reuniria 
el dimarts per la tarda.

1.2. Marc reglamentari
L’article 63 del Reglament del Parlament regula la creació de comissions espe-

cífiques: 
«1. El Ple del Parlament, a proposta de la Mesa o a iniciativa de dos grups 

parlamentaris o de la cinquena part dels membres del Parlament, pot acordar la 
constitució de comissions específiques, conformement a l’article 47.4 i 5.

»2. La proposta de creació de comissions específiques ha d’ésser tramitada 
pel mateix procediment que les propostes de resolució.

»3. Tant la proposta com l’acord de creació de comissions específiques han de 
determinar com a mínim: 

»a) El tipus i la composició de la comissió que es crea.
»b) L’objecte concret de la comesa o el treball que se li encarrega i la seva 

finalitat, i també les possibles directrius a les quals la comissió ha d’acomodar 
el seu treball.
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»c) Les normes específiques de funcionament, fins i tot, si escau, les excep-
cions sobre la composició de la Mesa i el règim general d’adopció d’acords i la 
possibilitat de facultar la Mesa del Parlament, a proposta de la mesa de la co-
missió, per a desenvolupar aquestes normes, les quals han de respectar sempre 
els principis generals de funcionament de les comissions establerts per aquest 
reglament.

»d) La possibilitat d’incorporar-hi especialistes o tècnics perquè participin en 
els treballs i assisteixin a les reunions amb veu però sense vot.

»e) El termini per a cloure els treballs de la comissió i la possibilitat de lliurar 
informes provisionals al final de cada període de sessions.

»f) La possibilitat que els treballs de la comissió es reflecteixin en un infor-
me, en un dictamen o en una proposta d’iniciativa parlamentària concreta.»
L’article 66 del Reglament del Parlament de Catalunya estableix la possibilitat de 

crear comissions d’estudi: 
«1. Les comissions d’estudi tenen per objecte l’anàlisi de qualsevol assumpte 

que afecti la societat catalana i s’han de crear d’acord amb el procediment esta-
blert per l’article 63.1.

»2. Si l’acord de creació determina la incorporació d’especialistes en la ma-
tèria objecte d’estudi, el nombre d’aquests no pot ésser superior al nombre de di-
putats membres de la comissió.

»3. Les comissions d’estudi han d’elaborar un informe i unes conclusions, 
que s’han de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i s’han de 
lliurar a la Mesa del Parlament, la qual, un cop escoltada la Junta de Portaveus, 
ha de decidir si en pren nota o si cal donar-los una tramitació específica.»

2. Composició de la comissió
L’Acord de la Mesa del Parlament del 25 de febrer de 2020 (tram. 408-00030/12), 

publicat el 2 de març de 2020 (BOPC, 577, 9), va aprovar la composició de la Co-
missió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en els termes següents: 

«La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de febrer de 2020, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, acorda 
que la composició de la comissió sigui d’un diputat per grup parlamentari, inclòs el 
Grup Mixt, excepte els grups que formin part de la Mesa que en tindran dos.»

2.1. Membres de la Mesa
La Mesa de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica 

és formada pels membres següents: 
a) Presidenta: Assumpta Escarp Gibert (GP PSC-Units).
b) Vicepresident: Ferran Civit i Martí (GP ERC).
c) Secretari: Eusebi Campdepadrós i Pucurull (GP JxCat).

2.2. Membres de la Comissió
Els membres de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquí-

mica són: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Teresa Pallarès Piqué

Grup Parlamentari Republicà
Raquel Sans Guerra

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Carles Castillo Rosique que va esser substituït el 16 de setembre de 2020 per la 

diputada Rosa Maria Ibarra Ollé
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Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Yolanda López Fernández

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez
La Comissió ha estat assistida pel lletrat Antoni Bayona Rocamora, per l’assessor 

lingüístic Enric Tudó i Rialp i pel gestor parlamentari Frederic Solé Ivern.

2.3. Portaveus dels grups parlamentaris a la Comissió
Els portaveus dels grups parlamentaris a la Comissió d’Estudi de la Seguretat del 

Sector de la Petroquímica són: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz

Grup parlamentari de Junts per Catalunya
Teresa Pallarès Piqué

Grup parlamentari Republicà
Raquel Sans Guerra

Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Carles Castillo Rosique, fins el 16 de setembre de 2020, en què fou substituït per 

la diputada Rosa Maria Ibarra Ollé

Grup parlamentari Catalunya en Comú Podem
Yolanda López Fernández

Subgrup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro

Subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez

3. Reunions de la comissió

3.1. Reunió del 4 de març de 2020
(DSPC-C 464/12)
Sessió constitutiva de la Comissió 
– Composició de la Mesa de la Comissió (BOPC, 557, del 2 de març de 2020, p. 9)
– Ratificació de la presidenta (art. 49.2 RPC), a proposta del GP Socialistes i 

Units per Avançar.
– Elecció del vicepresident o vicepresidenta, a proposta del GP Republicà; i del 

secretari o secretària, a proposta del GP de Junts per Catalunya.

3.2. Reunió del 10 de març de 2020
(DSPC-C 467/12)
Elaboració del Pla de treball (394-00012/12)
S’acorda elaborar un únic pla de treball per part de tots els grups i subgrups par-

lamentaris i es fixa el termini per a presentar les propostes de sol·licituds d’informa-
ció i de compareixences.

3.3. Reunió del 6 de maig de 2020
(DSPC-C 485/12)
Aprovació del Pla de treball (394-00012/12)
S’aprova el Pla de treball de la Comissió amb tres grans blocs de compareixences: 
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– La intervenció en l’accident, que inclou els serveis d’emergències, l’empresa i 
els treballadors, els veïns i els ajuntaments més propers.

– L’acció de les administracions, grup que abastaria des dels consellers fins als 
responsables dels servies administratius.

– Les propostes de millora, amb experts en la matèria, entitats territorials i re-
presentants d’altres municipis afectats.

Pel que fa a les sol·licituds d’informació i documentació, a banda d’incorporar to-
tes les tramitacions parlamentàries en curs relatives a la qüestió, es proposa demanar 
documentació principalment sobre els plans de seguretat, les inspeccions de treball, 
els accidents industrials i la situació mediambiental.

En tot cas, es fa explícit que tant les compareixences com les sol·licituds d’infor-
mació es concretaran a mesura que avancin els treballs de la Comissió.

3.4. Reunió del 12 de maig de 2020
(DSPC-C 486/12)
Compareixences: 
– Manel Pardo Sabartes, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-

vaments (tram. 357-00694/12)
– Angel Lozano, gerent de Parcs Químics de Seguretat de l’Associació Empresa-

rial Química de Tarragona (tram. 357-00696/12)
– Isabel Ferrer Álvarez, directora general de Protecció Civil (tram. 357-00695/12)
– Joan Delort Menal, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-

gència 112 (tram. 357-00697/12)
– Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques (tram. 357-

00698/12)
– Mercè Rius Serra, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 

(tram. 357-00699/12)

3.5. Reunió del 26 de maig de 2020
(DSPC-C 490/12)
Compareixences: 
– Roc Muñoz Martínez, alcalde de la Canonja (tram. 357-00701/12)
– Óscar Sánchez Ibarra, alcalde de Constantí (tram. 357-00702/12)
– Pau Ricomà Vallhonrat, alcalde de Tarragona (Tram. 357-00700/12)
– Pere Segura Xatruch, alcalde de Vila-seca (Tram. 357-00703/12)
– Eloi Calbet Ferran, alcalde del Morell (Tram. 357-00704/12)

3.6. Reunió del 9 de juny de 2020
(DSPC-C 499/12)
Compareixences: 
– Juan Pedro Díaz, gerent de l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona 

(AEQT) (tram. 357-00709/12)
– Juan José Meca Saavedra, secretari general - director de la Federació Em-

presarial Catalana del Sector Químic (FedeQuim) (tram. 357-00710/12)

3.7. Reunió del 30 de juny de 2020
(DSPC-C 519/12)
Compareixences: 
– Pau Villòria i Sistach, viceconseller de la Presidència i redactor de l’Informe 

de la Taula d’Avaluació i Seguiment de l’Accident de l’Empresa Iqoxe (tram. 357-
00706/12)

– Fernando Terrado Sánchez, representant del Comitè d’Empresa d’Iqoxe (tram. 
357-00708/12)

– Jose Antonio Hernández Martínez, secretari general de Comissions Obreres 
d’Indústria de Catalunya (tram. 357-00749/12)
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– Angel Clua Baldellou, secretari general de la Unió General de Treballadors 
FICA de Tarragona (tram. 357-00750/12)

3.8. Reunió del 28 de juliol de 2020
(DSPC-C 545/12)
Compareixences: 
– Julià Sempere Cebrian, catedràtic del Departament d’Enginyeria Química i Ci-

ència de Materials de l’Institut Químic de Sarrià (tram. 357-00859/12).
– Eduard Serra Hosta, professor del Departament d’Enginyeria Química i cap de 

seguretat de l’Institut Químic de Sarrià (tram. 357-00859/12).

3.9. Reunió del 22 de setembre de 2020
(DSPC-C 557/12)
Compareixences: 
– María Dolores Gutierrez Anguera, presidenta de l’Associació de Veïns de Bo-

navista (tram. 357-00880/12).
– Gemma Fusté i Garcia, presidenta de la Federació de Veïns de Ferran (tram. 

357-00883/12).
– Justo Velilla Pastò, vocal de la Federació d’Associacions Veïnals de Tarragona 

(tram. 357-00884/12 i 357-00885/12).

3.10. Reunió del 13 d’octubre de 2020
(DSPC-C 570/12)
Compareixences: 
– Mercè Rius Serra, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, 

en representació de la Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona (tram. 357-
00896/12).

– Francesc Borrull Ballarín, catedràtic de química analítica de la Universitat Ro-
vira i Virgili i especialista en qualitat de l’aire (tram. 357-00897/12).

– Josep Maria Ruiz i Cases i Josep Maria Torres Borrelles, representants de la 
plataforma Cel Net (tram. 357-00898/12).

3.11. Reunió del 20 d’octubre de 2020
(DSPC-C 584/12)
Compareixences: 
– Jaume Galceran Padrós, director del Servei d’Epidemiologia i Prevenció del 

Càncer de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus (tram. 357-00908/12).
– Josep Lluís Domingo Roig, catedràtic de toxicologia de la Facultat de Medici-

na de la Universitat Rovira i Virgili, director i fundador del Laboratori de Toxicolo-
gia i Salut Mediambiental i de Tecnatox (tram. 357-00909/12).

– Xavier Querol, membre del Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(tram. 357-00911/12).

3.12. Reunió del 27 d’octubre de 2020
(DSPC-C 588/12)
Compareixences: 
– Emilio Palomares, director de l’Institut Català d’Investigació Química (tram. 

357-00910/12).

Ampliació del Pla de treball (394-00012/12)
S’aprova l’ampliació del Pla de treball de la Comissió amb noves compareixences.

3.13. Reunió del 3 de novembre de 2020
(DSPC-C 601/12)
Compareixences: 
– Manel Torrent Aixa, director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 

(tram. 357-00967/12).
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– Florenci Hernandez Cardona, subdirector general de Seguretat Industrial 
(tram. 357-00968/12).

3.14. Reunió del 10 de novembre de 2020
(DSPC-C 610/12)
Compareixences: 
– Ferran Cabré Llebaria, director de la planta d’òxid d’etilè d’Iqoxe (tram. 357-

00964/12).

3.15. Reunió del 24 de novembre de 2020
(DSPC-C 629/12)
Compareixences: 
– El conseller d’Interior (tram. 357-01010/12).
– El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies (tram. 357-01011/12).

3.16. Reunió de l’1 de desembre de 2020
(DSPC-C 646/12)
Aprovació de l’informe: 
– Aprovació de l’Informe i les conclusions de la Comissió d’Estudi de la Segu-

retat del Sector de la Petroquímica (tram. 260-00004/12) i proposta per a demanar 
a la Mesa que, per acord de la Junta de Portaveus, n’acordi la tramitació al Ple per 
al debat i l’aprovació final.

4. Objectius del pla de treball
La Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica, en les ses-

sions del 5 de març (DSPC-C 467) i del 6 de maig de 2020 (DSPC-C 485), va 
aprovar per unanimitat el pla de treball, amb la participació dels portaveus dels 
grups parlamentaris Matías Alonso Ruiz (GP Cs), Teresa Pallarès Piqué (GP JxCat), 
Raquel Sans Guerra (GP ERC), Carles Castillo Rosique (GP PSC-Units) Yolanda 
López Fernández (GP CatECP), Vidal Aragonés Chicharro (SP CUP-CC) i Alejan-
dro Fernández Álvarez (SP PPC), (tram. 394-00007/12). Posteriorment, en la sessió 
del 27 d’octubre de 2020 (DSPC-C 588), es va acordar també d’ampliar-ho amb no-
ves compareixences.

El pla de treball ha de tenir un contingut més ampli i anar més enllà de l’accident 
produït el passat 14 de gener a l’empresa química Iqoxe (Industrias Químicas del 
Óxido de Etileno). Ha de preveure i permetre conèixer realment la situació actual re-
ferent a la seguretat industrial dels diferents polígons de les comarques tarragonines, 
amb una visió de prevenció futura. Calen protocols clars, que s’han de fer conèixer 
perfectament a la població. Aquesta comissió ha de tractar de la relació de la petro-
química amb el territori i posar-la en connexió amb els Objectius 2030.

No cal escatir responsabilitats, però s’ha de recordar igualment que el tema està 
judicialitzat i sota secret de sumari; per tant, l’objectiu principal no ha d’ésser saber 
les causes exactes que van produir aquest accident en concret, sinó extreure’n unes 
conclusions que permetin d’evitar que succeeixin accidents, millorar la reacció de 
l’emergència i també fer-ne possible una d’avançada.

La creació de la Comissió té com a objecte principal estudiar la seguretat del 
sector de la indústria petroquímica a Catalunya i, en concret, el funcionament de 
llurs plans de seguretat exterior. Per a fer-ho, aquesta comissió pot estudiar els as-
pectes següents: 

– Anàlisi de les causes i les conseqüències de l’accident d’Iqoxe i altres incidents 
previs al complex petroquímic de Tarragona durant els darrers cinc anys.

– Gestió de l’emergència en l’accident d’Iqoxe: reacció immediata, informació i 
gestió i reaccions de l’empresa i de l’Associació Empresarial Química de Tarragona 
(AEQT), afectacions al medi ambient i reparació de danys.
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– Atenció a les persones afectades i resposta i cobertura de les asseguradores en 
la fase posterior a l’emergència.

– Coordinació entre les administracions públiques i reparació dels serveis pú-
blics afectats.

– Anàlisi de l’aplicació dels plans d’emergència interiors de les empreses i dels 
plans exteriors –Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (Plaseq cat) 
i Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona (Plaseqta)– i de Protec-
ció Civil, així com de llur coneixement per part de tots els agents implicats.

– Anàlisi dels riscos per al medi ambient i la qualitat de l’aire.
– Seguretat laboral del personal i anàlisi de la història dels expedients ambien-

tals i laborals de les empreses de la indústria petroquímica.
– Definició de propostes de millora de la connexió de la indústria petroquímica 

amb el territori i la població de la zona.
– Actuació i mesures amb relació a la seguretat i els plans de prevenció, l’acció 

sobre el medi ambient, la inspecció de treball i la seguretat laboral, la indústria pe-
troquímica i les relacions entre aquesta i el territori i la població.

– Mesures preses en l’actualitat i altres recomanacions.

5. Documentació
Més enllà de tota la normativa recopilada a l’espai de documentació de la Co-

missió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica, el fons documental 
de Comissió, a banda d’incorporar tota la documentació parlamentària relativa a la 
qüestió anterior a la seva constitució, i també tota la que s’ha rebut a partir d’aquella 
data, s’ha nodrit principalment amb les aportacions següents: 

– Resolució del Síndic de Greuges sobre l’actuació de les administracions pu-
bliques arran de l’explosió ocorreguda el 14 de gener de 2020 en una empresa de la 
zona petroquímica de Tarragona.

– Informe de la Taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe a 
la petroquímica del Camp de Tarragona del 14 de gener de 2020, dirigit pel vicecon-
seller de la Presidència, Pau Villòria i Sistach.

– Interlocutòria del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Tarragona sobre l’aixecament 
del secret de sumari de la investigació de l’explosió d’Iqoxe.

– Informe sobre l’accident del 14 de gener de 2020 de l’empresa Iqoxe, elaborat 
per l’Institut Químic de Sarrià per encàrrec d’Iqoxe.

– Informe d’investigació de l’explosió química a Iqoxe, elaborat per la consulto-
ria DNV GL per encàrrec del Departament d’Empresa i Coneixement.

6. Propostes de conclusions presentades pel grups parlamentaris

6.1. Propostes de conclusions presentades pel Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 87133)

1. Conclusions generals
Volem remarcar que la seguretat i la salut laboral són un dret de primer ordre, 

de manera que la prevenció dels riscos laborals i la defensa d’aquests drets, conjun-
tament amb els agents socials, són cabdals i contribueixen a la cohesió social. Una 
consideració que s’ha fet encara més palesa en l’actual situació de pandèmia.

Constatem que l’accident que es va produir el passat 14 de gener a la planta 
d’Iqoxe i que va suposar la mort de tres persones, una d’elles a 2,5 km del punt on 
es va produir l’explosió, suposa un canvi de paradigma respecte les relacions de la 
indústria química i els veïns i veïnes del Camp de Tarragona i obliga a les admi-
nistracions públiques i al sector químic a un replantejament en matèria de seguretat 
industrial, així com en la gestió de les emergències que se’n deriven.

Constatem també que, posteriorment a l’accident, diferents Departaments de la 
Generalitat van emprendre accions en l’àmbit de les relacions laborals per analitzar 
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possibles vulneracions de drets en seguretat i salut del personal treballador, en dià-
leg amb els agents socials i econòmics, a més de personar-se com acusació popular 
en la causa judicial, així com la creació d’una Comissió de Seguretat i Salut Labo-
ral del Complex Petroquímic de Tarragona, i la Participació a la Taula d’Avaluació i 
Seguiment de l’Accident a Iqoxe.

Lamentem i denunciem el paper de l’empresa en aquesta comissió, on malgrat la 
convocatòria nominal, no hi han participat els màxims responsables de la compa-
nyia, menystenint així el Parlament de Catalunya, com a institució representant de 
la ciutadania.

Constatem que, tal i com els diversos estudis i informes realitzats indiquen, les 
causes de l’explosió no es poden concloure ara mateix especialment per la manca 
de registre remot i per la mort dels treballadors que van viure l’accident en primera 
persona. Tanmateix considerem important remarcar allò que indica l’informe extern 
encarregat per la Generalitat, que apunta com a molt probable que la reacció quími-
ca va descontrolar-se perquè les diferents barreres que ho haurien hagut d’impedir, 
o no existien o bé eren inadequades o van fallar. També indica com a molt proba-
ble que un instant abans de l’explosió es produís un incendi i una fuita d’òxid d’etilè 
que no es van aturar i van desencadenar la deflagració. L’informe recomana que es 
revisin els criteris d’autorització de plantes d’aquest producte per allunyar-los de la 
població, i inclou detalls com que no s’havia revisat el risc de la sala de control on 
va morir un dels treballadors.

2. Seguretat Industrial
2.a. Seguretat interna (de les pròpies empreses - protocols)
Instem a un canvi normatiu per tal que sigui obligatori que les empreses del 

sector químic a disposin d’un registre remot i amb sistemes de còpia de seguretat, 
perquè en cas que es produeixi un accident sigui possible determinar-ne les causes.

Instem a un canvi normatiu per tal de revisar l’obligatorietat de les empreses del 
sector químic a què disposin de sales de control bunqueritzades a cada planta, amb 
l’objectiu de protegir-ne les persones treballadores, i a garantir la presència constant 
a la sala de, com a mínim, una persona operària.

Considerem necessari que Govern de la Generalitat en coordinació amb la Uni-
versitat Rovira i Virgili i el sector químic del Camp de Tarragona implementin una 
formació especialitzada en matèria de seguretat química, màster o postgrau, que 
esdevingui requisit indispensable per a poder desenvolupar determinades responsa-
bilitats en el si de les empreses químiques.

També considerem convenient millorar els controls «in situ» per part de l’Admi-
nistració incrementant la participació de Bombers de la Generalitat, creant al ma-
teix temps un grup tècnic de bombers químics en col·laboració amb la Subsecretaria 
d’Indústria.

Compartim i considerem prioritaris els objectius establerts per la Comissió de 
Seguretat i Salut Laboral del Complex Petroquímic de Tarragona (CPT), en el marc 
del diàleg i la concertació social: 

– Assolir acords de millora de l’activitat preventiva al Complex Petroquímic de 
Tarragona (CPT) així com el seu impuls al sí del CPT.

– Promoure iniciatives envers mètodes i procediments preventius de riscos labo-
rals, així com proposar a les empreses dels CPT la millora de les condicions o cor-
recció de les deficiències existents

– Promoure la realització de l’avaluació de riscos psicosocials de caràcter obli-
gatori a les empreses del CPT i les contractades que encara no en disposin, vigilant 
sobretot els paràmetres de càrrega de treball i ritme de treball.

– Treballar per la recuperació de la confiança de la ciutadania envers les empre-
ses del sector.
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– Revisar els models de gestió de la prevenció de riscos laborals i organització 
de l’activitat preventiva i proposar-ne millores.

– Vetllar, a través de l’òrgan competent, per a la coordinació dels Plans d’Au-
toprotecció conjunta entre empreses del CPT en aquells aspectes relatius a l’afecta-
ció de seguretat i salut laboral de les persones treballadores.

– Constitució d’un SPM (Servei de Prevenció Mancomunat) per coordinar situa-
cions que afectin diverses empreses.

– Impulsar accions d’assessorament tècnic especialitzat a les empreses i repre-
sentants dels treballadors en matèria de seguretat i salut laboral.

– Fer un balanç anual de la integració de l’activitat preventiva en el conjunt de 
les empreses del CPT

– Impulsar el compromís de tots els agents amb la prevenció de riscos i la segu-
retat i salut laboral.

– Garantir la mediació i resolució dels conflictes que es puguin generar en matè-
ria d’activitat preventiva a les empreses del Complex.

– Garantir que les empreses contractades per les titulars dels CPT, compleixin 
uns estàndards mínims al que es refereix a qualitat, prevenció i garanties pels tre-
balladors.

– Vetllar perquè les subrogacions es facin de forma transparent i proactiva, sense 
perjudici dels treballadors afectats.

2.b. Seguretat externa (seguretat del polígon i conjunt del territori - veïns)
Instem al Govern de la Generalitat, en coordinació amb el sector químic, a de-

finir de manera molt clara quins són els protocols d’activació de sirenes en cas 
d’emergència química.

Considerem que és imprescindible la instal·lació de sensors perimetrals remots 
per tal de mesurar la qualitat de l’aire de manera immediata en cas que es produeixi 
un accident i determinar tan aviat com sigui possible si pot tenir afectacions per a la 
seguretat de les persones de l’entorn.

Constatem que cal una reavaluació de riscos de la indústria química, així com 
una actualització de la normativa europea en seguretat industrial, la coneguda com 
a Directiva Seveso.

En el marc de garantir la qualitat de l’aire i atenent l’especificitat del polígon pe-
troquímic del Camp de Tarragona, instem al Govern de la Generalitat a mesurar tots 
els compostos orgànics volàtils generats per les emissions característiques de l’acti-
vitat industrial, així com l’establiment de límits normatius associats a les emissions 
d’aquests components.

Revisar aquells límits ja establerts en determinats compostos per corroborar que 
el sentit en què es van establir és aplicable en un context singular com el Camp de 
TGN. En particular en allò que es refereix a establir valors límit contemplant només 
mitjanes anuals.

3. Gestió d’emergències
3.a. Gestió interna
Considerem imprescindible que les empreses químiques disposin d’un protocol 

d’emergència, la responsabilitat del qual no recaigui de manera exclusiva en aquelles 
persones treballadores que puguin resultar víctimes d’un accident. També conside-
rem que tota la documentació d’emergència i de seguretat pròpia de cada empresa 
ha de tenir la màxima transparència possible.

Instar a les empreses del sector químic que de manera coordinada informin a les 
autoritats pertinents en cas que es produeixi un accident en una empresa veïna, ga-
rantint d’aquesta manera que es produeixi l’avís en la major brevetat possible.
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3.b. Gestió externa
Instem al Govern de la Generalitat al retorn urgent del Plaseqta al Camp de Tar-

ragona, amb dotació de recursos econòmics i humans necessaris per tal de poder-lo 
aplicar en cas que sigui necessari, amb la major brevetat possible.

Considerem imprescindible el treball coordinat entre administracions, sector 
químic i veïns i veïnes per tal de donar a conèixer les novetats que es deriven del 
Plaseqta.

Proposem que en cas d’emergència, atès que és cabdal fer arribar la informació 
de la forma més ràpida possible a la ciutadania, el govern de la Generalitat faci ús 
dels avisos massius geolocalitzats, a través del sistema Cell Broadcast, tal com ja 
s’utilitza a altres països per alertar la ciutadania en casos de terratrèmols o atemptats 
terroristes. Per poder disposar d’aquest sistema, cal que l’administració espanyola 
transposi el Codi Europeu de Comunicacions Electròniques, que estableix el 21 de 
juny de 2022 com a data límit per desplegar el Servei Cell Broadcast a tots els es-
tats UE. Cal tenir en compte la proximitat de la indústria química amb les zones 
turístiques de Vila-seca i Salou.

Instem a la indústria química a treballar per una major transparència: posant a 
disposició de la ciutadania, d’acord amb les administracions públiques, tota la in-
formació relativa a la indústria química, tant des del punt de vista dels materials 
que s’utilitzen, els productes que es fabriquen, com dels riscos dels processos de 
producció.

Instem a què en coordinació amb les administracions locals, el departament 
d’Educació, la Universitat Rovira i Virgili i les Associacions de veïns i veïnes i amb 
el sector, el govern de la Generalitat realitzi formació a la ciutadania en matèria 
d’emergències químiques. Així com la realització periòdica de simulacres d’actua-
ció en cas que s’activin els avisos d’emergència.

Instem al Govern de la Generalitat a l’elaboració de material audiovisual per 
donar a conèixer quin és el protocol d’actuació en cas que s’activin les sirenes amb 
l’objectiu d’arribar al màxim de població possible.

Instem al Govern de la Generalitat per tal de trobar una fórmula per a que les 
empreses de risc amb substàncies classificades perilloses financin els costos dels 
plans municipals de seguretat química i el desenvolupament de simulacres obligato-
ris a tots els municipis dins el Plaseqta.

Més enllà de tota la normativa recopilada a l’espai de documentació de la

6.2. Propostes de conclusions presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar (reg. 87155)

1. Introducció
L’explosió soferta per l’empresa IQOXE (Tarragona) el 14 de gener de 2020 i de 

les seves terribles conseqüències, va comportar que els diferents grups parlamenta-
ris del Parlament de Catalunya vàgim decidir el 4 de març del mateix any constituir 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica.

Aquesta comissió es va fixar com a objectiu arribar a unes conclusions que aju-
dessin a millorar el funcionament de la indústria petroquímica des del punt de vista 
del seu impacte en el medi ambient i la vida de la ciutadania que conviu geogràfica-
ment amb aquesta indústria.

Per fer-ho es va aprovar un pla de treball en el què es va voler donar veu als 
veïns, a les administracions i a la indústria, i, fins i tot, a la mateixa empresa sinis-
trada, la qual no va atendre a la convocatòria que es va fer als seus representants 
nominalment designats.

Sens dubte, l’accident d’IQOXE ha marcat un punt d’inflexió. El fet que l’explo-
sió causés la mort d’una persona a més de dos quilòmetres de l’empresa, per l’im-
pacte en l’edifici en què vivia d’una peça metàl·lica, fa plantejar el debat sobre la 
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seguretat de la indústria química i petroquímica més enllà de les consideracions 
d’afectació mediambientals i de contaminació, i especialment sobre la confiança en 
l’Administració, com a garant de la seguretat.

Cal, doncs, després de totes les compareixences realitzades, plantejar les conclu-
sions i recomanacions des d’un punt de vista ampli, tant pel què respecta a l’activitat 
industrial, al paper de l’Administració, com a les accions respecte de la ciutadania.

2. Conclusions i recomanacions 
2.1. Seguretat indsutrial
Seguretat interna
De les diferents compareixences, hem pogut concloure que: 
1. Cal revisar la normativa catalana en matèria de seguretat industrial, per deter-

minar si cal fer canvis per la seva millora.
2. Cal reforçar els efectius de la Inspecció de Treball.
3. Els processos productius són molt especialitzats i necessiten mà d’obra espe-

cialitzada i molt formada per portar-los a terme amb garanties.
4. No es pot buscar l’increment de producció a qualsevol preu.
5. Els diferents elements que formen part del procés de producció (estructures, 

maquinària, dispositius barrera en cas d’accident, etc.) han d’estar en perfecte estat 
per l’activitat industrial.

6. L’activitat química d’una empresa pot afectar a les que s’hi trobin al costat, 
tant quant es produeixi un accident, com durant la seva activitat ordinària, interac-
tuant les seves emissions amb les d’altres químiques properes.

Per tot això proposem: 
7. Millorar la coordinació entre els diferents Departaments del Govern de la Ge-

neralitat amb competències sobre l’activitat industrial petroquímica: Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, Departament d’Interior, Departament d’Em-
presa i Coneixement, Departament de Territori i Sostenibilitat. Cal habilitar un mit-
jà de coordinació entre els diferents departaments per fer el seguiment de l’activitat 
habitual de les empreses dels polígons petroquímics, compartint informació, cosa 
que ajudaria a gestionar possibles incidents/accidents i a prevenir-los.

8. Revisar la normativa catalana en matèria de seguretat industrial, DECRET 
30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, per deter-
minar si cal fer canvis per la seva millora.

9. Reforçar els efectius de la Inspecció de Treball.
10. Controlar la subcontractació d’empreses en el manteniment de les instal·la-

cions industrials petroquímiques, que no poden garantir un coneixement de les plan-
tes i, per tant, poden empitjorar la seguretat a les mateixes. Cal assegurar-se que es 
compleixen els mínims dels Convenis de referència, tant en matèria formativa, com 
en matèria salarial.

11. Revisar els continguts dels Plans d’autoprotecció de les empreses petroquí-
miques.

12. Agilitzar la tramitació dels Plans d’Autoprotecció de les empreses petroquí-
miques.

13. Millorar les mesures de seguretat dels treballadors i treballadores de les plan-
tes químiques.

14. Bunqueritzar les sales de control de les plantes químiques i establir distàncies 
de seguretat adients depenent de cada procés productiu.

15. Regular la necessària col·laboració entre empreses químiques adjacents per 
valorar les interaccions entre les diferents emissions, així com les accions a tenir en 
compte en cas d’accident. Cal protocols d’actuació coordinats de les diferents em-
preses en cas d’accident.
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Seguretat externa
De les diferents compareixences hem pogut concloure: 
16. L’activitat industrial química i petroquímica, és una activitat amb impacte 

mediambiental, tot i que al llarg del temps ha millorat els processos productius per 
tal de disminuir aquest impacte.

17. Cal controlar les emissions que produeix l’activitat industrial petroquímica, 
per l’impacte que té sobre el medi ambient i que pot tenir sobre la salut de les per-
sones.

18. Cal avançar en la millora de la xarxa d’estacions de mesurament de la quali-
tat de l’aire a les comarques de Tarragona.

19. Hi ha compostos que hores d’ara no es mesuren, però que poden tenir in-
cidència sobre el medi ambient i la salut de les persones, i per tant, caldria mesu-
rar-los.

20. La Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona, no fa un seguiment 
prou acurat, degut a la seva poca activitat.

Per tot això proposem: 
21. Reforçar la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a 

les comarques de Tarragona.
22. Estudiar la possibilitat de regular el mesurament de compostos que poden 

tenir incidència en el medi ambient i la salut de les persones i que hores d’ara no és 
obligat el seu mesurament i control.

23. Impulsar una major activitat de la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de 
Tarragona, per tal que sigui un veritable instrument d’anàlisi, valoració i millora de 
l’aire a les comarques de Tarragona.

24. Impulsar la reconversió de l’activitat petroquímica per tal d’incorporar en els 
seus processos productius l’hidrogen verd, per tal de ser més eficients mediambien-
talment, però també econòmicament, per tal de garantir la seva competitivitat i, per 
tant, la seva continuïtat en el territori.

2.2. Gestió d’emergències
De les compareixences hem pogut concloure: 
1. Que es va produir una determinació tardana de la toxicitat o no del fum pro-

duït per l’explosió.
2. Que, en cas d’un accident de les característiques del que va passar a IQOXE, no 

hi ha possibilitat d’informar al CECAT, o l’organisme corresponent de l’accident.
3. Es van produir missatges contradictoris (via xarxes socials) de la mateixa Ad-

ministració competent (Generalitat de Catalunya) respecte a la necessitat de confi-
nament o no de la població.

4. No va haver activació de les alarmes sonores existents a les zones properes al 
sinistre.

5. Desconeixement per part de la ciutadania de com actuar davant de l’explosió i 
posterior incendi d’una part de l’empresa IQOXE.

6. Desconeixement i decisions contradictòries per part dels centres comercials i 
espais d’oci adjacents a l’empresa sinistrada.

En base a les conclusions extretes respecte de la gestió d’emergències, plantegem 
dos àmbits de propostes: 

a) Gestió interna: 
1. Millora dels protocols de comunicació amb l’administració corresponent sobre 

possibles incidents/accidents.
2. Millora dels protocols de comunicació entre les empreses dels diferents polí-

gons en cas de possibles incidents/accidents.
3. Necessitat de conèixer la informació que els sistemes interns de les plantes 

tenen en el moment de l’accident. Per això cal que aquestes dades es registrin en 
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servidors externs fora de la mateixa planta, a fi de que no es perdin amb una even-
tual explosió.

b) Gestió externa: 
Atenent a aquestes conclusions, fem les següents propostes: 
1. Passar del PLASEQCAT al PLASEQTA, de manera que la presa de decisions 

en cas d’accident químic es faci des del territori, i no de manera centralitzada des 
de Barcelona.

2. Actualitzar els plans d’emergència.
3. Reforçar la col·laboració entre les diferents administracions implicades, com 

són la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments.
4. Reforçar la col·laboració entre les administracions i els agents socials, valorant 

el seu coneixement de la indústria.
5. Incorporació d’un sistema de detecció anticipada de possibles emergències 

químiques.
6. Incorporació de les noves tecnologies per comunicar a l’Administració (centre 

de control i emergències) d’accidents químics, així com per l’accés a la zona sinis-
trada (drons).

7. Millora dels canals de comunicació amb la ciutadania en cas d’accident. Aquests 
canals han d’haver estat explicats a la ciutadania i provats en simulacres abans d’una 
eventual utilització.

8. Elaborar i implementar un pla de formació a tota la ciutadania de l’àrea d’in-
fluència dels dos Polígons petroquímics de Tarragona (Nord i Sud), en el que: 

i. S’informi respecte als productes que es fabriquen en les indústries dels dos 
polígons.

ii. Es facin jornades presencials en els barris per explicar com actuar davant els 
avisos (els que es determinin) d’incident o accident químic.

9. Es reglamenti l’actuació dels locals de pública concurrència en cas d’incident 
o accident químic (quan hi ha d’haver confinament dins les instal·lacions o quan no).

10. Es reglamenti l’actuació dels centres esportius, d’activitats extraescolars, etc., 
de les zones d’influència dels dos polígons químics de com actuar en cas d’incident 
o accident químic.

11. Es reforci la formació a les escoles i instituts de les zones d’influència dels 
dos polígons químics de com actuar en cas d’incident o accident químic.

12. S’indiquin degudament les rutes d’evacuació dels diferents barris que siguin 
zones d’influència dels dos polígons químics, en cas que s’hagi de produir una eva-
cuació.

13. Es facin campanyes publicitàries a tots als mitjans de comunicació locals, 
sobre com actuar en les zones d’influència dels dos polígons químics de com actuar 
en cas d’incident o accident químic.

14. En l’àmbit de la salut, estudiar la possibilitat de tenir en els hospitals de refe-
rència una unitat específica per atendre els ferits en cas d’un accident en el polígon 
petroquímic.

15. Revisar si el Servei d’Emergències Mèdiques té la dotació necessària per fer 
front a un accident de la indústria petroquímica.

16. Revisar els protocols d’actuació dels Serveis d’Emergències Mèdiques davant 
d’un accident de la Indústria Petroquímica.

17. Destinar una dotació econòmica suficient per part de l’Administració com-
petent per tal d’implementar la tecnologia i els protocols necessaris per la correcta 
prevenció i gestió de les emergències.
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6.3. Propostes de conclusions presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya (reg. 87156)

Introducció
Arran de l’accident produït el passat 14 de gener de 2020 a l’empresa química 

Iqoxe (Industrias Químicas del Óxido de Etileno) el Parlament de Catalunya va im-
pulsar la comissió d’estudi sobre la seguretat del sector de la petroquímica en seu 
Parlamentaria.

El compromís de tot l’espectre polític de la cambra legislativa va facilitar molt la 
tramitació i implementació de la comissió d’estudi. Aquest fet va permetre que les 
desenes d’iniciatives legislatives que anaven apareixent arran de l’explosió quedessin 
recollides en un espai d’estudi.

Atès que hi ha un procés judicial en curs, la comissió no ha tingut com a objectiu 
buscar els responsables dels fets, sinó estudiar i escoltar els diferents sectors per tal 
d’extreure’n unes conclusions i recomanacions que millorin els protocols de segure-
tat industrial i la gestió de futures emergències.

El sector de la petroquímica a Catalunya, i en concret el complex industrial pe-
troquímic del Camp de Tarragona, és el pol més important del sud d’Europa. Amb 
més de 40 anys instaurats al territori, la indústria química del Camp de Tarragona 
representa prop d’un 25% de la producció química estatal, així com també un 50% 
de la producció química catalana.

La relació laboral d’aquest sector tampoc és menor en tant que persones que hi 
treballen, la qualificació i coneixement que s’hi crea, i la constant formació que s’hi 
inverteix. Actualment prop de 10.000 persones hi treballen i hi ha prop de 30.000 
d’empleats induïts.

És evident que aquesta situació laboral s’aconsegueix amb la sinèrgia que es crea 
amb la Universitat Rovira i Virgili, la qual a través de constants convenis facilita el 
creixement del coneixement i el desenvolupament de les empreses.

L’accident va suposar un canvi de paradigma pel que fa a la manera d’entendre 
i de veure el clúster petroquímic del Camp de Tarragona. La confiança que el sec-
tor s’havia guanyat durant els últims 40 anys entre els veïns i veïnes del territori, va 
quedar malmesa després del fatídic accident.

La ciutadania, amb les institucions i les empreses, han pogut crear un model 
d’èxit territorial teixint el sector turístic amb el sector de la indústria química. No 
només han conviscut bé durant anys, sinó que a més a més s’han creat vincles pro-
motors d’ells mateixos al territori.

Aquest equilibri que el Camp de Tarragona ha creat amb diferents els sectors 
econòmics del territori, fa necessari que la indústria petroquímica s’ajudi de les 
institucions i dels diferents col·lectius, socials i econòmics, per tal de revitalitzar la 
confiança que s’ha perdut arran de l’accident.

Necessitats com la transparència, la inversió en seguretat, el reconeixement del 
sector o una bona gestió de les emergències, entre d’altres, són les que s’han conver-
tit en un recull de recomanacions i conclusions elaborades a partir de les diferents 
compareixences d’aquesta comissió.

Conclusions i recomanacions en matèria de seguretat industrial
Seguretat interna: 
1. Cal retornar la confiança entre l’entorn del sector químic, veïns i també tre-

balladors. Això s’ha d’aconseguir amb campanyes específiques d’informació i bona 
comunicació.

2. Cal creació d’una comissió de seguretat i salut laboral del Complex Petroquí-
mic de Tarragona. Es poden aprofitar les sinergies i la feina feta des de l’Associació 
Empreses AEQT.

3. Cal modificar la normativa catalana. L’experiència de les empreses pot aportar 
molt valor afegit i coneixements sobre l’activitat desenvolupada.
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4. Cal millorar protocols de seguretat interna i la inversió en tecnologia en ma-
tèria de seguretat.

5. Cal coordinar el sector químic amb plans d’autoprotecció propis de cada em-
presa.

6. Cal aprofundir en els Plans de seguretat i la coordinació d’activitats de pre-
venció.

7. Cal que hi hagi una transparència i transferència de la informació en matèria 
de seguretat entre empreses del sector, atenent les limitacions que pugui compor-
tar la difusió d’informació del sector SEVESO en relació a la política de seguretat 
nacional.

8. Cal fomentar la indústria 4.0 a la indústria del procés, de forma que es demos-
tri que els registres informàtics són segurs i que no es puguin modificar com funcio-
na la instal·lació des de fora de la planta.

9. Cal potenciar i estandarditzar les bunkeritzacions dels centres de control i 
punts d’informació més importants de les plantes.

10. Cal implementar el concepte de caixes negres dels avions en les plantes que 
operin dins del sector petroquímic.

11. Cal incentivar a les empreses perquè creïn centres de control externs a les 
plantes de producció, prioritzant la seguretat dels treballadors i de la informació.

12. Cal reconèixer la complexitat de la gestió des del punt de vista de seguretat, 
però que realment totes les empreses, tant al polígon del Camp de Tarragona com a 
qualsevol altre polígon petroquímic a la resta del món, saben com gestionar i com 
manegar.

13. Cal revisar els diferents plans d’actuació per millorar: els que estan relacio-
nats amb la seguretat dels treballadors, els que tracten amb la seguretat de els ins-
tal·lacions i els que s’exporten a la seguretat ciutadana.

14. Cal garantir la continuïtat de les avaluacions de riscos, ja que en alguns ca-
sos hi ha hagut resultats negatius pel que fa als riscos psicotècnics dels treballadors.

15. Cal que hi hagi un retorn de l’activitat productiva, total o parcial, sempre que 
es garanteixin les condicions de seguretat i d’acord amb el dictamen dels experts. 
Sense descuidar la informació per tal de transmetre confiança i garanties en el fun-
cionament.

16. Cal una internalització dels serveis. És a dir, que cal tendir cap a un tipus de 
plantilla amb contractació fixa, deixant enrere la temporalitat de molts treballadors.

17. Cal garantir l’estabilitat de les plantilles i de l’adequat nombre de llocs de tre-
ball per tal de reduir riscos i accidents laborals.

18. Cal responsabilitzar les empreses de la seguretat dels treballadors i de les se-
ves instal·lacions. Per tant, cal emprendre aquelles accions que corregeixin i millorin 
la situació que hi ha a dia d’avui.

19. Cal que el Departament de Treball potenciï el seguiment de les empreses en 
temes de seguretat i salut des d’inspecció del treball.

20. Cal que hi hagi un augment d’inspectors de treball en el sector petroquímic, 
atès que el volum de qüestions en matèria de seguretat industrial és rellevant al 
Camp de Tarragona.

21. Cal que hi hagi una evolució de la indústria amb components i materials 
energètics més nets.

22. Des de l’Administració cal implementar eines que facilitin la gestió de lli-
cències, plans i permisos de les empreses. Implementar ja la Finestreta Única Em-
presarial.

Seguretat externa: 
23. Cal recosir la confiança entre els veïns i veïnes del territori amb el sector 

químic.
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24. Cal que la informació no sigui propietat de les empreses si aquesta afecta a 
la societat civil. Sinó que aquella que no sigui considerada confidencial per motius 
de seguretat nacional ha de ser transversal i transparent. Una informació clau per 
poder gestionar bé el territori.

25. Cal combatre els tòpics desafortunats. La inseguretat és una fal·làcia que que-
da reflectida en els gràfics d’accidentalitat i l’alta exigència en protocols de segure-
tat. Cal no criminalitzar sense rigor una indústria capdavantera en seguretat per uns 
fets excepcionals.

26. Cal actualitzar del marc normatiu català en l’àmbit de la seguretat industrial.
27. Cal garantir el desplegament adequat del PLASEQTA. Amb el finançament, 

la coordinació amb l’entorn i la participació de tots els agents que intervenen.
28. Cal que el PLSEQTA es gestioni des del territori, tenint en compte tots els 

actors que el formen: institucions, societat civil i cossos d’emergències.
29. Cal que les informacions entre administracions no siguin contradictòries en 

casos d’emergències. Per tant establir protocols clars de coordinació.
30. Crear una agència de seguretat capaç de monitoritzar i detectar qualsevol fui-

ta que pugui posar en perill la població.
31. Cal anar més enllà de fer sonar sirenes. El debat sobre sirenes deixa en evi-

dència la manca de mecanismes d’avís.
32. Cal que s’atengui quan abans la reparació dels desperfectes causats per l’ex-

plosió.
33. Cal implementar la formació a la població sobre com actuar en cas d’emer-

gència.
34. Cal una formació continuada en seguretat química pels càrrecs electes, pro-

fessionals d’emergències i la societat civil.
35. Cal treballar i implementar plans i mecanismes de formació i educació de la 

població pel que fa a la seguretat i les emergències.
36. Cal que la societat civil pugui estar informada del que passa constantment.
37. Cal apoderar el Camp de Tarragona en el sector petroquímic, atès que els 

veïns i veïnes no saben què tenen al costat ni què s’hi produeix. Cal aquesta cultu-
rització precisament per saber fins a quin punt de perillositat hi pot haver i ser-ne 
conscients.

38. Cal que el Camp de Tarragona no s’amagui de la realitat industrial que els 
caracteritza.

39. Cal que el ciutadà pugui estar informat en qualsevol moment, ja que com més 
informat aquest té, més tranquil·litat es genera entre la societat civil.

40. Cal crear una formació que estableixi uns protocols pels ciutadans de les 
poblacions que envolten els complexos petroquímics, per tal de conviure-hi amb 
normalitat.

41. Cal que aquelles persones que es dediquin al sector de la seguretat ciutada-
na (tant pública com privada) al Camp de Tarragona compleixin amb una formació 
prèvia de protocols d’actuació relacionats amb la seguretat química.

42. Cal familiaritzar el Camp de Tarragona amb el sector químic. El fet de que 
hi hagi veïns que no saben que és una petroquímica fa que es creï una necessitat 
que s’implementin formacions a tots els nivells i franges d’edats. Des de les escoles 
fins als centres cívics.

43. La informació que tenen les empreses sobre els gasos emesos i la possibilitat 
de perill hauria de ser més accessible al públic i per descomptat, a disposició de les 
administracions.

44. Cal abordar les problemàtiques que afecten a les olors que emeten les plantes 
de producció.

45. Cal millorar la transparència en la qualitat de l’aire. Vetllar per fer arribar els 
ciutadans les qüestions que es debaten a la Mesa de Qualitat Ambiental.
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46. Cal vetllar i garantir als ciutadans el dret a una bona qualitat ambiental, en 
general, i de l’aire, en particular, en tot el territori d’influència del sector petroquímic.

47. Cal incrementar la coordinació amb els grups de primera intervenció per 
abordar quins són els gasos a mesurar en cada cas i donar el suport necessari per 
part del personal tècnic.

48. Cal que Tarragona tingui una normativa adaptada a la indústria del Camp de 
Tarragona. És a dir, cal que la legislació sigui específica per cada una de les zones i 
regions on es produeixin diferents components químics.

49. Cal revisar tots aquells compostos que no estan regulats i legislar perquè 
aquests paràmetres tinguin uns límits estudiats en base a la salut pública.

50. Cal detectar i regular tots aquells compostos que siguin puguin derivar a pos-
sibles malalties cancerígenes, atès que tots els estudis que es fan a nivell de risc de 
la població es realitzen des del punt de vista de l’evolució dels càncers.

51. Cal no comparar la contaminació atmosfèrica amb altres territoris com Bar-
celona per dos motius: perquè la realitat de contaminació es diferent; i perquè l’ob-
jectiu es comparar-se amb millors indicadors i atrapar-los.

52. Cal incorporar al Pla 2020 la funció del grup de control ambiental.
53. Cal incorporar millores a la Xarxa de Vigilància i Previsió de Contaminació 

Atmosfèrica.
54. Cal posar en valor la feina feta de la Taula de la Qualitat de l’Aire basada en 

la normativa europea.
55. Cal gestionar conjuntament la comunicació de les tasques de control de l’aire 

amb els diferents grups implicats.
56. Cal fer actuacions davant de la Unió Europea per tractar temes de la segure-

tat de les indústries químiques, davant de la Comissió de Medi Ambient i el grup de 
treball al Parlament Europeu.

57. Cal proposar a la Unió Europea la modificació de la Directiva Seveso.
58. Cal crear un observatori que exposi els components que s’emeten, tant els 

regulats com els no regulats.
59. Cal crear un grup de treball amb les indústries.

Conclusions i recomanacions en matèria de gestió de les emergències
Gestió de les emergències internes: 
60. Cal que els alcaldes s’impliquin en la presa de decisions. De fet ja estava pre-

vista la participació i ara s’ha reforçat al PLASEQTA 2020, però ho han d’exercir 
activament en coordinació amb Interior seguint el que preveuen els protocols i plans 
d’emergència.

61. Cal reconèixer el màxim rigor de l’actuació dels delegats d’interior i salut.
62. Cal reclamar a les empreses el compliment de les seves obligacions: dotar-se 

dels elements d’autoprotecció i seguir els protocols d’avís i comunicació immediat 
en cas d’emergència tal i com estableixen els plans i la normativa.

Gestió de les emergències externes: 
63. Cal reconèixer la tasca realitzada per la Direcció General de Protecció Ci-

vil, els Serveis Territorials de Tarragona, els cossos d’emergències i bombers d’em-
presa, els bombers del parc químic, els bombers de la Generalitat de Catalunya, els 
Mossos d’Esquadra, el SEM, la Guàrdia Municipal de la Canonja i els voluntaris de 
Protecció Civil.

64. Cal que Seguretat Industrial adeqüí els seus estudis i criteris d’accident a la 
realitat post IQOXE de 14 de gener, considerant que l’extensió de l’accident va ser 
molt superior a la prevista als estudis de seguretat.

65. Cal descentralitzar la gestió de les emergències al territori.
66. Cal que tots els alcaldes tinguin una relació directa amb les empreses i el 

sector petroquímic, En el marc de les seves competències com a autoritats locals de 
protecció civil i les obligacions que han de complir.
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67. Cal que les informacions entre administracions no siguin contradictòries.
68. Cal evitar futures descoordinacions entre els agents implicats i els canals 

d’informació.
69. Cal una gestió ràpida i eficaç en situacions crítiques.
70. Revisió i actualització de protocols. Cal més inversió, per part dels ajunta-

ments, en els centres de Seguretat dels Ajuntaments –els CECOPAL– que precisen 
constant actualitzacions en una àrea amb forta implementació d’indústria.

71. Cal que l’administració estigui a l’avantguarda en la comunicació a la ciuta-
dania. Per tant, cal que es millori en tots els aspectes relacionats amb la informació, 
la comunicació, la difusió i la transparència vers la ciutadania.

72. Cal arreglar i implementar nous procediments immediats a nivell de comu-
nicació i informació, tant en l’àmbit local, territorial, com empresarial.

73. Cal implementar una formació de la població sobre com actuar en cas d’emer-
gència.

74. Cal reforçar el rol i implicació dels municipis i revisar els criteris d’activació 
de les sirenes.

75. Implementar un sistema d’avís a al ciutadania que no provoquin desempara i 
desconcert als veïns. Mecanismes complementaris a les sirenes i megafonia mòbil, 
com ara la implementació d’SMS massius als telèfons de la zona risc.

76. Cal constatar que l’activació de les sirenes és necessària, però obvia la part 
principal del problema: la gent ha de saber què fer quan hi ha una emergència al 
territori.

77. Cal que l’Estat Espanyol transposi la directiva europea referent a la implan-
tació del cell-broadcasting que permet avisar a la població sobre situacions d’emer-
gència.

78. Cal impulsar l’elaboració d’un estudi sobre les solucions existents en l’àmbit 
dels sistemes d’avís a la població en situacions d’emergències.

79. Cal actualitzar el protocol d’incidents amb múltiples afectats de la regió sa-
nitària i de cada dispositiu d’atenció i dels seus integrants.

80. Cal incorporar elements de detecció anticipada de les emergències quími-
ques, com poden ser els sensors químics per a la detecció de núvols tòxics o la uti-
lització de noves tecnologies, com poden ser els drons.

81. Cal demanar a l’estat espanyol que s’acceleri el desplegament de la directiva 
europea 2018/1972 del Codi Europeu de Comunicacions Electròniques.

82. Cal fer d’aquest accident una lliçó que ajudi i serveixi al sector químic, no 
només d’Espanya, però també que ajudi al conjunt del sector a nivell europeu.

6.4. Propostes de conclusions presentades pel Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 87161)

0. La mirada social de la petroquímica abans de l’accident d’IQOXE
Sens dubte, la realitat de la petroquímica té un abans i després de l’accident a 

Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE), l’accident del 14 de gener de 
2020. Podem parlar d’un desplaçament de les visions majoritàries sobre la indústria 
petroquímica al Camp. Segurament fins al moment una majoria de la població no te-
nia una percepció de risc en relació a l’existència de la mateixa, quan probablement 
a partir d’enguany aquesta visió ha canviat absolutament.

Si parlem de percepcions hem d’aprofundir per saber també quin son els subjec-
tes que construeixen la mateixa. Al respecte hem de posar en relació tres subjectes 
amb opinions, papers i posicionaments molt diferents.

Per una banda la pròpia significació de la petroquímica i la seva influència so-
ciolaboral i política al Camp de Tarragona. En segon lloc el relat i paper de les Ad-
ministracions Públiques en relació a la indústria petroquímica. I en tercer lloc els 
moviments socials i les lluites en defensa del territori.
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Hem de dir que l’objecte d’aquesta comissió és l’estudi de la seguretat del sector 
de la indústria petroquímica a Catalunya i, en concret, el funcionament dels plans de 
seguretat exterior. En tot cas l’origen de la mateixa és l’accident d’IQOXE i aquest 
ha marcat totes i cadascuna de les compareixences efectuades. De fet, la realitat 
d’aquell accident i les circumstàncies que l’envolten s’han transformat en paradig-
ma per l’estudi. Igual que avui parlem de Seveso en termes normatius més que en 
termes d’accidents hauria de transformar IQOXE del nom que alguns li van donar a 
una empresa a actuació institucional i social per fer compatible la petroquímica amb 
la màxima seguretat: guanyar-se la vida sense arriscar-se a perdre-la.

0.a) El sector de la petroquímica i la seva influència al Camp
Les empreses del sector petroquímic de Tarragona constitueixen una de les prin-

cipals activitats que suposa la feina d’uns quants milers de treballadors i treballado-
res. Això suposa en si mateix un poder real des de punt de vista social, econòmic i 
també ho hem de dir polític.

Sens dubte que en un temps que el treball, i sobretot les relacions laborals esta-
bles, s’han transformat en un bé molt preuat per la classe treballadora, la petroquí-
mica apareix com un marc on històricament havien pogut trobar això. En un sentit 
igual però des d’una altra perspectiva la realitat de perdre la feina genera pànic, per 
tant la possibilitat de veure reduïda l’activitat de la petroquímica és un tensor social 
existent.

La influència de la petroquímica s’expressa també en recuperar pràctiques de pa-
ternalisme social que és arribar allà on l’Administració no dóna resposta: subvenci-
onant des de festes locals fins a infraestructures socials o tota mena d’equipaments. 
No podem afirmar que amb aquesta pràctica es faci callar les veus crítiques o es 
comprin opinions o voluntats però sí que volem traslladar aquesta realitat perquè 
cadascú pugui valorar els efectes que poden causar.

Com vam poder escoltar de les compareixences del 13 d’octubre de 2020 l’em-
presa més potent de la petroquímica de Tarragona, Repsol, participa de la «Taula» 
i determina el que pot ser l’expressió de les mateixes. Com es va valorar en aquella 
sessió això és posar el llop a cuidar les gallines.

Recomanacions. Per tot això, cal: 
0.a.1) Instar un pacte de partits, ajuntaments i associacions perquè no s’acceptin 

les aportacions econòmiques de la indústria petroquímica per part d’Ajuntaments o 
associacions de veïns i veïnes, garantint que aquelles intervencions necessàries es 
sufraguin a partir de l’erari públic.

0.a.2) Instar al Govern per instar l’Estat espanyol a aprovar un impost específic 
per les empreses petroquímiques que es pogués dedicar directament al territori que 
les ocupa o fetes efectives pels Ajuntaments dels municipis afectats, els quals no no-
més són aquells on s’ubiquen les empreses, sinó tots els que en pateixen els efectes. 
Els diners recaptats via aquest tipus d’impost es podrien destinar a finançar els es-
tudis epidemiològics o de qualitat ambiental, els quals, evidentment, es realitzarien 
amb escrupolosa independència.

0.b) El relat i el paper de les Administracions Públiques
Fins a l’accident d’IQOXE les Administracions Públiques (Ajuntaments, Diputa-

cions, Generalitat, Estat) han volgut aparèixer com ens neutres en relació a la indús-
tria petroquímica, res més lluny de la realitat.

Malauradament, la manca d’una política industrial pròpia del poder públic i la 
progressiva desindustrialització del país els darrers 40 anys situen els pocs sectors 
industrials restants en una posició de força. D’això n’és responsable el poder públic.

Aquesta posició de força segurament és un dels elements pels quals la indústria 
petroquímica no sempre ha actuat en l’estricte compliment de la legalitat. Durant 
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anys les llicències han estat atorgades amb un baix perfil de garantisme en lògiques 
salut pública.

És destacable, també, l’absència d’estudis epidemiològics al Camp de Tarragona, 
tenint en compte la presència del major Complex Petroquímic del Sud d’Europa i 
la seva proximitat a grans nuclis de població. Igualment, també destaca la creixent 
crítica social en relació a la manca d’estudis independents de la qualitat de l’aire i la 
desconfiança vers els informes oficials, com expliquem en l’apartat següent.

Hem de veure també com les contrareformes laborals han impulsat i facilitat la 
subcontractació, així com un desenvolupament cada vegada més violent d’unes re-
lacions laborals no respectuoses amb la normativa de prevenció de riscos laborals.

També hem de situar la manca de planificació, formació i prevenció respecte 
com actuar davant el risc. El posicionament de negar i minimitzar riscos es trans-
forma en una irresponsabilitat que no pot ser una pràctica acceptable.

Recomanacions. Per tot això, cal: 
0.b.1) Instar l’Estat per incorporar que tots els partits facin públiques les reunions 

que tinguin amb representants de la indústria petroquímica.
0.b.2) Instar els Ajuntaments perquè facin campanyes públiques sobre els riscos 

de les empreses petroquímiques, alhora que expliquin com és possible una indústria 
química on els riscos siguin la mínima expressió.

0.b.3) Que la Generalitat garanteixi el desenvolupament d’estudis epidemiològics 
i de la qualitat de l’aire als municipis del Camp de Tarragona.

0.c) Els moviments socials i les lluites en defensa del territori i la possibilitat de tre-
ball i seguretat

Si bé des de l’accident d’IQOXE la consciència i percepció sobre la indústria pe-
troquímica ha patit un canvi d’orientació, sempre hi ha hagut al Camp tota una sèrie 
d’organitzacions i moviments socials, entre els quals destaquen GEPEC, la Platafor-
ma Cel Net, la Canonja 3 - Poble, Paisatge i Sostenibilitat, i la mateixa CUP, que han 
explicat, alertat i denunciat els riscos i perills que hi havia la territori.

Poc agraïts som en relació a aquells i aquelles que moltes vegades des de posicio-
naments amb un suport minoritari ens van avançar els riscos existents derivades del 
tipus d’indústria petroquímica que hi ha al Camp. Lluny de la visió apocalíptica que 
la indústria petroquímica pretén atribuir als moviments socials crítiques, l’essència 
de la seva crítica té com objecte fer compatible indústria i seguretat. Indústria per 
guanyar-nos la vida i no per perdre-la.

L’entitat ecologista GEPEC (Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Cata-
lans), una de les més antigues al territori, sempre ha desenvolupat una tasca de de-
núncia dels vessaments i accidents relacionats amb la petroquímica. Especialment 
pel que fa als vessaments a la costa.

Per la seva banda, la Plataforma Cel Net, impulsada el 2008 per persones dels 
pobles veïns del complex petroquímic de la Vall del Francolí, ha estat capaç d’ob-
tenir dades reals sobre quins components respirem vora la indústria petroquímica. 
Des del 2014 aquesta entitat ha aconseguit impulsar diversos estudis de la qualitat 
de l’aire alternatius als controls de la Generalitat, realitzats pel LCMA de la UPC 
i finançats principalment per l’ajuntament del Morell (en un inici van col·laborar-hi 
Constantí, Vilallonga, Perafort i Puigdelfí).

Els primers resultats d’aquests estudis van detectar un índex elevat de compostos 
químics cancerígens com el Benzè, el 1-3 Butadiè i el Benzo(a)pirè. La importància 
d’aquests estudis és que van proporcionar dades van evidenciar les mancances del 
nostre país en quan a control i regulació de les emissions contaminants, així com a 
les mesures de prevenció i protecció enfront dels seus efectes en la salut i el medi 
ambient. Posteriorment, amb les dades obtingudes van engegar la campanya #Saps-
quèrespires per denunciar els efectes en la salut dels compostos detectats. El gran 
ressò va posar fi a un silenci mediàtic de més de quaranta anys.
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En conseqüència, el 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar per una unanimi-
tat la creació de la Taula Territorial de la Qualitat de l’Aire. Plataformes ciutadanes, 
agents socials, administracions, centres de recerca i empreses ens vam reunir per, 
teòricament, crear un nou sistema de control, regulació, prevenció i protecció adap-
tada a la complexitat industrial de la zona.

Malauradament, 5 anys i 6 convocatòries després, no s’ha arribat a cap acord i la 
Generalitat no ha emprès cap acció per reduir els nivells d’emissions contaminants. 
La detecció reiterada de nivells elevats de compostos químics cancerígens posen 
de manifest la manca de compromís per part de les empreses i l’administració. La 
Taula s’ha convertit en una excusa per paralitzar els estudis alternatius, un intent de 
dissuadir la nostra lluita i un mecanisme per perpetrar la impunitat de les empreses.

Val a dir que la Plataforma Cel Net va esdevenir una de les poques experiències 
de moviments socials que han comparegut a la Comissió d’estudi i que ens han fet 
veure més enllà de l’accident del dia 14 de gener de 2020. La qualitat de l’aire del 
Camp no és acceptable per la petroquímica. en aquest sentit, és important entendre 
una qüestió: que els nivells d’agents acceptables no suposin contravenir la legalitat 
no significa que l’aire sigui de qualitat.

Recomanacions. Per tot això, cal: 
0.c.1. Reconèixer la feina incansable de d’organitzacions i moviments socials en 

la defensa del territori.
0.c.2. Garantir la participació real i regular de les entitats del territori en la tasca 

de fiscalització i seguiment del control de la seguretat ambiental de la petroquímica.
0.c.3. Obrir un debat al voltant del model econòmic pel Camp de Tarragona que 

tingui en consideració la diversificació econòmica i que prioritzi la transició cap a la 
«química verda» i la salut i el benestar dels ciutadans.

1. Seguretat industrial
1a) Seguretat interna: de les pròpies empreses, protocols, llicències
La seguretat industrial de l’empresa és responsabilitat directa de la mateixa i in-

directe dels Departaments de Treball i Empresa.
Sí que podem parlar que hi ha la concessió d’algunes llicències, fonamentalment 

les ambientals, on com ja hem avançat hi ha una visió poc garantista des de lògiques 
de salut pública. Primera qüestió. Quina és l’explicació per la qual algunes llicències 
ambientals d’IQOXE es modifiquessin unes setmanes després de l’accident? Aquest 
aspecte va ser preguntat i no contestat a preguntes del subgrup parlamentari de la 
CUP-CC.

Volem parar atenció amb un llicència concreta, una modificació per la construc-
ció del reactor U-3100 en substitució de la unitat U-350. Ningú ens ha confirmat que 
la unitat U-350 es desmantellés. Tampoc ens consta que es posés en funcionament 
quan es va instal·lar el reactor U-320.

Al respecte la interlocutòria de 17 de juliol de 2020 del Jutjat d’instrucció 1 de 
Tarragona, el titular en fase d’instrucció penal derivat de l’accident d’IQOXE, diu 
literalment: 

«De la investigación practicada resulta provisionalmente que se produjo un in-
cremento significativo de la capacidad de producción de la planta de la Canonja 
desde que fue adquirida por la empresa por IQOXE en el año 2014, a cuyo efecto 
se instaron sucesivas modificaciones no sustanciales de la autorización ambiental 
inicial de la anterior empresa IQA, que databa del año 2012, con lo cual se produjo 
un substancial aumento de la producción autorizada.

En el año 2016 se solicitó la modificación no sustancial para la construcción del 
reactor U-3100 en sustitución de la unidad U-350, la cual fue autorizada. Sin em-
bargo, la unidad U-350 no se desmanteló en ningún momento y siguió funcionando 
durante todo el tiempo de forma clandestina, solicitándose nuevamente su puesta en 
funcionamiento cuando se instó la construcción del reactor U-3200.»
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Que el Jutjat d’Instrucció en situï un reactor clandestí per una banda ens con-
firma el caràcter potencialment criminal de la direcció de l’empresa. Però hem de 
dir que no és l’única irregularitat que l’òrgan judicial ha situat en les actuacions de 
l’empresa en relació a llicències: 

«III. Estación depuradora de aguas residuales y vertidos. El aumento de la 
capacidad de producción en IQOXE por la solicitud de diversas modificaciones no 
sustanciales y el tipo de productos que se realizaban impedía la depuración de la 
totalidad de los residuos a través de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales). De las actuaciones practicadas se desprende provisionalmente que, a fin 
dar salida a los residuos que no podían ser tratados por la depuradora por falta de 
capacidad de tratamiento de los mismos, se realizaban regularmente vertidos direc-
tos al mar y, a fin de no ser detectados, se concentraban por las noches o los fines 
de semana y eran tratados con el desespumante AQUAMAX para que no pudieran 
ser percibidos.

A este efecto, la dirección de la empresa había dado órdenes a los trabajadores 
de la planta de derivados para que procedieran a verter los residuos de esta forma y 
con este tratamiento, hechos todos éstos que están siendo objeto de investigación.»

IQOXE no únicament incompleix per donar sortida a l’excés de producció, sinó 
que intenta construir la forma que no es pugui acreditar el mal que està fent, inten-
tant amagar els basaments directes al mar en forma i temps de més difícil detectar.

Recomanacions. Per tot això, cal: 
1.a.1) Revisar per part de l’Administració competent tots els Plans (emergències, 

riscos, autoprotecció) que guardin relació amb la petroquímica.
1.a.2) Revisar d’ofici per l’Administració competent totes les llicències atorgades 

a les empreses petroquímiques els darrers 10 anys i realitzar un informe que valori 
si avui encara es donen les condicions per mantenir les mateixes o modificar-les.

1.a.3) Traslladar a la Fiscalia per part de les Administracions competents totes 
les actuacions administratives de llicències atorgades a empreses del sector petro-
químic en les que s’observin irregularitats.

1.a.4) Redactar una nova legislació més restrictiva pel que fa a les mesures de 
control ambiental així com de seguretat per al sector de la indústria química i, al-
hora, a realitzar uns controls i una fiscalització del compliment de la legislació més 
garantistes.

1b) Seguretat externa: seguretat del polígon, territori i veïnes
El primer dia de compareixences, 12 de maig de 2020, ja podem observar, amb 

les intervencions que es van donar, com les Administracions que haurien de donar 
seguretat (Departaments de la Generalitat i Ajuntaments de la zona) ni tenien avalu-
at correctament els riscos, ni tenien els Plans d’Emergències actualitzats, ni tampoc 
tenien els mecanismes clars en lògiques de protecció civil.

Així, en quant a l’avaluació dels riscos que existia a IQOXE davant d’una explo-
sió o accident, l’avaluació màxima que s’havia fet (la Direcció General d’Energia, 
Seguretat Industrial i Seguretat Minera) situava el risc màxim determinat a 34 me-
tres de distància. Això demostra com de malament estava avaluat el risc, doncs re-
cordem les distàncies fins on va arribar l’ona expansiva.

De la mateixa manera vam poder conèixer com 10 Ajuntaments de les comar-
ques de la circumscripció de Tarragona no tenen el Pla d’Emergències actualitzat. 
Semblaria del que se’ns ha traslladat que podem avaluar dues realitats diferents. 
En primer lloc, s’observa que les administracions locals entenen aquests plans com 
mers tràmits burocràtics i no pas com eines efectives i útils per a la seguretat de la 
població. En segon lloc, per les localitats petites, de poca població i pressupost, apa-
reix com un instrument de difícil assumpció.

L’accident d’IQOXE també posa de manifest la necessitat de disposar de meca-
nismes segurs i plans alternatius perquè Protecció Civil pugui contactar, parlar, amb 
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algú del centre de treball o de l’empresa que pateix un accident. Encara ens provoca 
por el pensar que es van trigar 50 minuts en parlar amb algú de l’empresa per part 
de Protecció Civil. Evidentment que hem de ser conscients que una part del centre 
de treball va quedar arrasat físicament i que teníem una realitat amb dues persones 
mortes i ferits. És per això que hi ha d’haver persones de contacte de l’empresa que 
siguin al centre de treball i garantir sempre persona de contacte fora del centre de 
treball.

Si algú escolta les compareixences del primer dia, 12 de maig de 2020, no po-
drà arribar a la conclusió clara de si l’actuació dels bombers del parc químic, els 
anomenats bombers d’empresa, es va fer seguint ordres d’algú d’IQOXE, d’alguna 
Administració Pública, de l’Associació Parcs Químics de Seguretat o de la pròpia 
professionalitat dels mateixos. Sens dubte, en dies com els de l’accident es juguen 
la vida i ho donen tot però també hem de dir que tenen els mateixos drets, mitjans i 
garanties que els bombers públics.

En tot cas la manca d’actuació i de resposta davant l’Accident no és únicament 
atribuïble a l’empresa IQOXE, doncs els directius d’aquest són els responsables de 
l’explosió però també hi ha una responsabilitat clara de l’Administració per una ne-
fasta resposta.

Ja hem dit que Protecció Civil triga 50 minuts en parlar amb algú d’IQOXE però 
també és molt lamentable comprovar la manca de mitjans del 112 i com el Director 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya oculta infor-
mació en el moment de la seva compareixença (un oblit involuntari, segurament). 
Reflexió a banda mereix el seu to desafiant en dita compareixença. En tot cas això 
ens mereix més deteniment sobre que va passar aquell dia: trucades repetides de 
persones que demanaven l’activació de sirenes sense entendre el que estava passant; 
comunicació de treballadors del 112 a Protecció Civil avisant de la inoperància de 
les sirenes. Amb resposta de Protecció Civil que després de 15 min del primer avis 
dient que encara no tenien protocol ni indicacions per activar les sirenes: Es van 
comptabilitzar 1534 i 919 trucades perdudes de la població (no ateses), entre els dos 
centres de treball. Recordem que el model del 112 de la Generalitat és el de conver-
tir-lo majoritàriament en un «call center» de gestió privada amb poca o nul·la for-
mació especialitzada per aquests accidents; Protecció Civil va trigar vint minuts en 
dur a terme la primera comunicació pública mitjançant les xarxes socials; Es van 
emetre missatges contradictoris instant la població a confinar-se sense que sonessin 
les sirenes, d’altres en els quals s’afirmava que només s’havia de confinar la població 
que detectés fum o elements de toxicitat.

Sens dubte que el sonar o no sonar de les sirenes és un dels elements que més 
confusió va generar conjuntament al confinar-se o no confinar-se.

Posteriorment, una qüestió que ha generat un gran neguit entre la població ha 
estat el fet que s’assegurés que la no activació de les sirenes es degué a l’espera de 
l’anàlisi de la toxicitat generada per l’accident. D’aquesta decisió qualsevol pot de-
duir que, en cas que s’hagués confirmat la toxicitat, s’hauria exposat a la població 
durant tot el temps d’espera dels resultats de l’anàlisi.

Sobre els informes que s’han portat a la Comissió hem de fer algunes conside-
racions generals: s’han fet sense escoltar ni parlar amb la representació de les tre-
balladores i sense accedir al centre de treball. De la mateixa manera l’informe de 
l’empresa IQOXE (el que signa l’Institut Químic de Sarrià) per la seva configuració 
no vol conèixer de les causes. Es centra en els processos químics i no pas de manera 
conjunta en el processos químics, físics i socials (condicions de treballs i augment 
de la producció) que determinen els mateixos. És tal la seva la seva condició tenden-
ciosa que en l’exposició que es var fer a la compareixença es negava la possibilitat 
que hagués passat el que va passar.

Ens resulta insuficient i inacceptable l’Informe del Govern (Seguretat Industrial 
i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya) relatiu a l’accident formalitzat 
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per una empresa alemanya on literalment es diu «a causa de l’abast dels danys a la 
unitat i la manca de dades o informació testimonis no és possible determinar si va 
haver un error en els sistemes o en l’activació dels manuals de l’ESD.» Realment 
hauria de dir que aquest informe no es va voler dirigir als testimonis per recopilar 
informació. Curiosament ha tingut el comportament contrari amb l’empresa. No 
únicament s’adreça a l’empresa, cosa normal i que s’ha de fer, sinó que assumeix 
comparar el seu informe amb el de la mercantil IQOXE, qüestió que contamina el 
mateix»2 de juliol Intercanvi de conclusions de la investigació amb GenCat, IQO-
XE i l’investigador de l’Institut Químic de Sarrià (IQS) contractat per IQOXE». Això 
ve acompanyat d’una altra manifestació per la qual es reconeix que la informació 
era insuficient.

Per una altra banda situar probabilitats altes de la causa en «Una fallada en el 
control de pressió de nitrogen» «Una fuita externa que deixaria anar una mescla de 
nitrogen i OE però seria reemplaçada per OE pur si continués l’addició» «Un incen-
di que afectaria part del procés adjunt» si no va acompanyat de l’estudi de perquè 
passa això és un informe que no vol apropar-se a la veritat material. I tot això l’in-
forme causa por quan analitza en termes de barreres a les pàgines 56 i 57. Ens im-
portant veure com aquí en forma de «manca de barreres» el que tenim és tota una 
realitat en la que els efectes que s’anaven produint no tinguessin aturador, garanties, 
controls, límits.

Recomanacions. Per tot això, cal: 
1.b.1 Que la Generalitat, amb coordinació amb Diputacions, revisi semestral-

ment els Plans d’Emergències dels Ajuntaments, realitzant les observacions que 
consideri en relació al compliment o no de les seves finalitats.

1.b.2. Que periòdicament la Generalitat insti els ajuntaments afectats pel Com-
plex Petroquímic a requerir a les empreses del complex petroquímic la relació i el 
detall dels diferents expedients sancionadors en matèria ambiental, laboral i de se-
guretat que se’ls hagin interposat, a fi de poder desenvolupar una correcta fiscalit-
zació de les mateixes.

1.b.3. Subrogar els bombers d’empresa a Bombers de la Generalitat, que man-
tindran la consideració de plantilla autònoma. Per planificar en un futur que siguin 
bombers de la Generalitat de Catalunya qui actuïn des del primer moment en qual-
sevol actuació requerida en polígons petroquímics i alhora tinguin el màxim nivell 
d’especialització.

1.b.4.Iniciar el procés d’internalització del 112 respecte a aquelles treballadores 
que presten serveis en forma de gestió indirecte.

1c) Seguretat laboral. Subcontractació, temporalitat, formació, ritmes de treball, 
equips de treball

La realitat d’IQOXE s’ha d’entendre des de la seva nova titularitat empresarial 
com una carrera per reduir costos i augmentar producció. I quan parlem de reduir 
costos estem parlant de reduir el número de treballadors totals, el mínim de treballa-
dors als equips de treball, augmentar la subcontractació, apostar per la temporalitat, 
reduir la formació i augment el ritmes de treball. Això tot sumat és una combinació 
perillosa que transforma el risc en una possibilitat ordinària.

A més, l’augment de la producció es fa encara que suposi no complir amb uns 
mínims treballadors en equips de treball o vessaments irregulars al mar.

És tan clara aquesta realitat de despropòsits que la pròpia instrucció judicial ho 
manifesta en la interlocutòria de juliol de 2020: 

«I. Explosión del reactor U-3100. La planta de IQOXE de La Canonja, venía 
desarrollando su actividad con una política empresarial de aumento de la produc-
ción y reducción de costes de lo que resulta indiciariamente un deficiente manteni-
miento de las instalaciones y el ejercicio de la actividad sin las debidas condiciones 
de seguridad laboral e industrial exigibles a este tipo de empresas químicas, y con 
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un insuficiente número de trabajadores para realizar el proceso productivo con las 
debidas garantías de seguridad.»

L’actuació obstructiva dels màxims responsables de l’empresa, Sr. Jose Luís 
Morlanes (amb o sense coneixement del Sr. Ricardo Leal) únicament s’entén des de 
la seva realitat de ser persona de forta influència política durant dècades, el primer, 
i de ser l’home més ric d’Extremadura, el segon. Al primer el podem veure com va 
ser regidor d’urbanisme a Cornellà de Llobregat i després responsable econòmic del 
RCD Espanyol quan el camp de futbol va ser construït i comença a funcionar a la 
dita ciutat. Al segon amb societats de capital de risc que són presentades en societat 
amb l’acompanyament del Sr. Joan Carles de Borbó quan era Cap d’Estat del Regne 
d’Espanya. Res d’això ens impedirà denunciar la manca de respecte a la institució 
parlamentària i a les famílies treballadores.

En comptes de cuidar els seus treballadors i procurar un bon ambient laboral, 
l’empresa va crear una realitat on en perseguien i es fiscalitzaven els ritmes de tre-
ball. Es va subcontractar un mediador dels temps de treball, el conegut com «el som-
bras», així es van reduir el número de treballadors directes però també globalment 
directes i indirectes. No podem confirmar les dades concretes, les que el CEO de 
l’empresa ens podia haver confirmat però va optar per una acció obstructiva.

Aquest procés empresarial va tenir ràpidament els seus efectes sobre els treballa-
dors tal i com identificava l’Informe de riscos psicosocials de l’Avaluació de Riscos 
Laborals d’IQOXE mesos abans de l’accident, el qual deia: 98% llocs de treball ex-
posat a la situació més desfavorable en quan ritmes, 72.1% per llocs de treball més 
desfavorables en quant a lloc de feina. I situa l’origen en la manca de personal i in-
correcte amidament dels temps. Els representants dels treballadors li van demanar 
a l’empresa constituir una comissió, semblaria que formalment es va constituir però 
que no va suposar que l’empresa prengués cap decisió o mesura.

Aquesta realitat va portar els representants dels treballadors, una vegada vist que 
l’empresa ni dialogava ni negociava i començava a acomiadar treballadors, a exercir 
el seu Dret de Vaga i realitzar les oportunes denúncies a Inspecció de Treball i de-
mandes judicials davant dels Tribunals. Aquestes accions es van vehicular a través 
de dos secció sindicals: les de CC.OO. i la de CO.BAS. Les compareixences d’un 
representant del Comitè d’Empresa i de les organitzacions sindicals CC.OO. i UGT 
van resultat prou il·lustratives per veure la realitat laboral d’IQOXE.

També ens va resultar molt útil aquesta compareixença per conèixer els nivells 
de temporalitat i subcontractació. Lluny de les dades parcials, realment eren fal-
ses, que ens van donar alguns representants empresarials podem parlar d’un procés 
d’incorporació al sector de la tercerització (subcontractació) i contractació temporal. 
Això debilita les organitzacions sindicals i als treballadors en l’exigència del com-
pliment de les mínimes condicions laborals. Tot això es vas donar a IQOXE, igual 
que un relaxament en la formació dels treballadors i les treballadores.

No veure la causa efecte, entre rebaixar la formació dels treballadors, reduir els 
equips de treball, no garantir un mínim de treballadors que donin seguretat a les 
operatives, augmentar el ritmes de treball i l’accident és negar una evidència cien-
tífica.

Lluny de trobar en la negociació col·lectiva, el compliment de la normativa de pre-
venció de riscos laborals i l’estabilitat laboral la resposta als problemes d’IQOXE s’op-
ta pel model oposat. En aquest context es dona la següent realitat: 

El dia de l’accident el reactor U-3100 fabrica el producte MPEG-500, això única-
ment s’havia fet abans 6 vegades. La mateixa tarda una de les bombes del reactor, la 
bomba P-3132, va tenir fuites, una bomba que tenia antecedents, es va fer una reunió 
i es va acordar continuar el procés de producció.

Tot això en una realitat en el que s’augmentava permanentment la producció, es 
reduïen els treballadors i funcionava de manera clandestina la Unitat-350.
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Cap dels compareixents ha acreditat que davant del controls hi hagués sempre un 
treballador. De fet de les compareixences de la representació unitària i sindical dels 
treballadors traslladen l’idea que no sempre hi havia un treballador permanentment 
davant de control. Un altre element més en la tensió que l’empresa IQOXE provoca-
va als treballadors és la forma il·legal com es desfeien de restes de l’empresa.

En definitiva tenim un manual de degradació de les condicions laborals, d’in-
compliments de normativa laboral i de prevenció de riscos laborals, i fins i tot de 
donar ordres que saben porten a cometre irregularitats. Treballar en aquestes con-
dicions és en si mateix un atemptat contra els drets dels treballadors i les treballa-
dors, qüestió fins i tot per la qual la Fiscalia hauria de tenir una actuació separada, 
no pels efectes de l’accident sinó sobre la realitat laboral que es va generar des de la 
Direcció de l’Empresa.

A tot això s’ha de sumar la vulneració de la llibertat sindical quan s’assetja a les 
organitzacions sindicals que critiquen les pràctiques empresarials il·legals.

No mereix gaire comentari les compareixences de representacions d’associa-
cions d’empreses i patronals que ens van voler fer veure una realitat sobre la petro-
química que no existeix. Ja hem dit que les dades parcials sobre la temporalitat van 
ser un intent de presa de pel que hauria de tenir les seves conseqüències.

Va ser en tot cas superada per el Sr. Cabré que en representació d’IQOXE va fer 
una intervenció que poc tenia a veure amb l’objecte de la seva compareixença i que 
va avançar que no respondria tot un seguit de preguntes. És pràctica d’alguns com-
pareixents no contestar, de fet evidentment no s’hauria de contestar si no hi ha cer-
tesa, quelcom diferent és manifestar de manera prèvia que no es contestarà el que 
suposa un incompliment del Reglament del Parlament de Catalunya.

Les dues darreres compareixences van ser les del Conseller d’Interior i Conseller 
de Treball. El primer afirma sobre un concret personal necessari que no s’incorpora 
al 2020, que es farà al 2021 i ho atribueix a qüestions pressupostàries. El segon entre 
moltes informacions ens diu les dades d’ordres d’actuació de la Inspecció de Treball 
de Catalunya respecte IQOXE entre gener i octubre de 2020: 35, en una empresa 
amb 103 contractats directes, centre La Canonja. Per una empresa amb un número 
no gran de treballadors això és absolutament l’expressió de il·legalitat com a norma, 
entre d’altres coses per transformar-se la majoria en infraccions i sancions. És un 
altre perill que el número de subcontractació a La Canonja: entre 60 i 80.

Recomanacions. Per tot això, cal: 
1.c.1. Que el Parlament de Catalunya insti l’Estat espanyol a modificar la nor-

mativa relativa a la subcontractació per prohibir la mateixa a sector com el de la 
petroquímica.

1.c.2. Que el Parlament de Catalunya insti l’Estat espanyol a modificar la norma-
tiva de subcontractació per establir igualtat de condicions de treball que a l’empresa 
principal.

1.c.3. Que el Parlament de Catalunya insti a l’Estat espanyol per fixar legalment 
els equips de treball mínims a la indústria petroquímica.

1.c.4. Que la Inspecció de Treball de Catalunya estableixi una campanya especí-
fica a la indústria petroquímica que com a mínim cada 6 mesos revisi la contractació 
temporal, els equips de treball i els ritmes de treball.

1.c.5. Comunicar de manera separada aquest bloc de conclusions a Fiscalia per si 
pogués haver de les actuacions prèvies a l’accident de 14 de gener de 2020 delictes 
contra els Drets dels Treballadors.

2. Gestió emergències
2.a. Gestió interna (de les pròpies empreses i complexos industrials)
De la gestió interna que va fer IQOXE de l’accident poca o nul·la informació 

tenim. Recordem que el dos màxims responsables de l’empresa Sr. Morlanes i Sr. 

Fascicle setè
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Leal no van venir a la Comissió i que el Sr. Cabré ja va avançar que no contestaria 
la majoria de les preguntes.

Semblaria que IQOXE no tenia un Pla d’autoprotecció validat. Diem semblaria 
perquè era una de les 10 preguntes que vam fer al Sr. Cabré i va ser una de les 10 
preguntes que no ens va contestar. Evidentment que aquesta actuació il·lícita minva 
l’objecte de l’estudi que és la finalitat de la present comissió.

Sí que ens sembla necessari identificar que les empreses han de tenir una persona 
de contacte fora del centre de treball. Això significa contactes alternatius, fora del 
centre de treball, si això no es garanteix ens podem trobar amb impossibilitats de 
trobar contactes al haver-se vist afectats per l’accident.

Hem de dir que no podem arribar a un conclusió gaire acabada sobre la realitat 
dels complexos industrials i el tractament de les emergències. Les compareixen-
ces de 9 de juny de 2020 haurien de servir d’això però no van aprofundir sobre la 
qüestió. També volem afirmar que si no es donaven les dades certes sobre contrac-
tació temporal perquè hem de creure que la resta de qüestions que es van traslladar 
fossin certes.

Recomanacions. Per tot això, cal: 
2.a.1. Regular perquè les empreses petroquímiques sempre puguin garantir que 

hi ha dues persones de contacte davant accidents, una que sigui al centre de treball 
i una altra en un altre punt.

2.a.2. Enfortir la coordinació entre les Administracions i les empreses en la ges-
tió de les emergències.

2.a.3. Garantir un sistema pel que els sistemes d’emergències puguin accedir a 
conèixer els productes i processos que es desenvolupen en els supòsits que hi hagi 
un accident. Contacte directe immediat amb el centre de treball o amb represen-
tants de l’empresa. Aquesta caixa negra estarà sempre a disposició de la Inspecció 
de Treball.

2.a.4. Que la Generalitat de Catalunya desenvolupi un sistema de monitorització 
remota de totes les indústries químiques, a fi de poder actuar amb la màxima dili-
gència i eficàcia en les incidències que es produeixin.

2.a.5. Exigir a les empreses del Complex Petroquímic del Camp de Tarragona 
una millor comunicació amb el conjunt de la societat, especialment participant ac-
tivament en campanyes informatives, mantingudes en el temps, d’informació al veï-
nat de com actuar en cas d’accident.

2.b. Gestió externa (Protocols govern, veïnes, comunicació de les emergències)
Les compareixences de 26 de maig de 2020 dels Alcaldes de Tarragona, La Ca-

nonja, Constantí, Vila-Seca i El Morell, van reconèixer majoritàriament que el dia 
de l’accident va ser un autèntic caos. A diferents intervencions dels màxims respon-
sables locals es van fer afirmacions del tipus «les alarmes que no sonaven», «missat-
ges que generaven confusió», etc. Es va arribar a parlar en termes de «descontrol» 
i «desori».

També molts Alcaldes van voler reconèixer el que els seus equips de Govern no 
havien fet o encara no havien acabat de fer: pendents de tenir finalitzades totes les 
seves obligacions. Alguns Alcaldes deixen entreveure que no tenen recursos sufi-
cients per poder donar resposta a les seves obligacions, i manifesten dubtes sobre si 
ells podien o no fer sonar alarmes. Això, en bona mesura, reflexa la manca de pre-
paració de les administracions locals però sobretot manca de coordinació.

Es va fer una afirmació concreta que ens apropa a trobar el problema i per tant 
també a la solució. El que hagués correspost aquell dia era potser era «nivell 3» i no 
pas «nivell 2» com es va fer.

Les compareixences dels representants de les Associacions de Veïns i Veïnes el 
22 de setembre de 2020 ens aporten una altra visió diferent. Ens van insistir en la 
manca de formació, d’informació i de transparència i ens descriuen el dia de l’acci-
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dent d’IQOXE com «dia del Kaos». Ratifiquen que durant 50 minuts el 112 no sa-
bia res i que ningú sabia davant de que es trobaven exactament i que havien de fer.

Sobre les sirenes, si bé traslladen sorpresa sobre que no sonessin, reconeixen que 
si a dia d’avui s’activessin tampoc no se sap exactament què significa i què haurien 
de fer. Sorprèn que això es manifesti des del present.

Es va arribar a afirmar que els darrers 5 anys no va haver-hi informació. Potser el 
Sr. Velilla ens va fer amb tres idees el resum de les seves compareixences: «Priorit-
zen els beneficis a la seguretat!», «El dia d’IQOXE kaos total», «Els veïns es senten 
desemparats». És simptomàtic que manifestin que els hi han dit que hi haurà un nou 
«Plaseqcat» i no pas que ells i elles hagin participat en aquest.

El director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Co-
missió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica ens fixava elements 
de mínims per abordar l’accident: Condicions que limitarien el desenvolupament 
de l’incendi (sectors d’incendi, etc.); Mitjans de lluita contra el foc (extintors, etc.); 
Sortides adequades per a tots els ocupants (evacuació); Accessos suficients per als 
serveis d’auxili (bombers); Formació i informació del personal (autoprotecció).

Tampoc podem parlar d’una millor actuació de Protecció Civil. De fet si fem un 
repàs del seu procedir davant l’accident d’IQOXE el dia 14 de gener de 2020 el pro-
cedir va ser el següent: 

«19.06: «Alerta #PLASEQCAT per explosió i incendi en una empresa del Polí-
gon Sud de #Tarragona. Es recomana a la ciutadania que visqui prop de la zona de 
l’explosió que es confini preventivament fins a saber l’abast de l’accident químic».

Vam preguntar si el confinament preventiu estava fixat en alguna norma, esta-
blert en algun protocol o on s’havia decidit. No vam trobar cap resposta, amb l’ex-
cepció de la Directora General acompanyant al Conseller d’Interior. Protecció Civil 
va manifestar al 112 que no tenien per activar sirenes, però aquesta qüestió ni es va 
negar ni es va reconèixer a la Comissió. En qualsevol cas, preventiu o no, els plans 
d’emergència preveuen que l’eina per demanar a la població que es confini és l’acti-
vació de les sirenes, les quals, recordem, no es van activar en cap moment.

D’altra banda, si és una recomanació i fa 26 minuts de l’explosió i encara no sa-
ben l’abast de la recomanació, què hagués passat si després s’hagués comprovat que 
l’abast de l’explosió feia perillós el contacte amb l’aire.

Tampoc ningú no ens ha sabut explicar per què a les 19.34 hores van fer sonar 
sirenes a unes determinades zones. Per què no es van activar sirenes abans? Perquè 
en unes determinades zones? Tot això forma part del que moltes compareixences 
han definit com a «kaos», és del tot inacceptable.

Recomanacions. Per tot això, cal: 
2.b.1.Que el PLASEQTA fixi recursos als municipis per tal de realitzar cursos 

de formació pel conjunt de població de les localitats potencialment afectades. De 
manera obligatòria: educació secundària obligatòria i al conjunt del sector públic.

2.b.2.Genera material audiovisual atractiu per explicar riscos o com actuar da-
vant un accident a la indústria petroquímica que es puguin emetre en mitjans de co-
municació locals i utilitzar a les xarxes socials.

2.b.3. Que la Generalitat de Catalunya a una revisió dels protocols recollits dintre 
del PLASEQCAT, de forma que s’activin les sirenes des del primer moment quan 
l’accident tingui afectació a la població, recomanant el confinament com a mesura 
preventiva immediata, agilitzant la seva activació i millorant els mecanismes de co-
municació a la població en cas d’accident químic.

2.b.4. Instar les administracions competents a aplicar el sistema Cell Broadcas-
ting a la zona de potencial afectació d’un accident químic, amb missatges SMS a 
totes les persones que es trobin a la zona.

2.b.5. Instar les Administracions corresponent a crear un Pla de Comunicació en 
el que es detalli com s’ha de procedir en cas d’emergència per tal de traslladar a la 
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població, de manera transparent i completa, quines són les circumstàncies que es 
donen i com ha d’actuar.

2.c. Prevenció i formació sobre emergències
Ha estat un continu la manca d’actuacions preventives tant de l’empresa IQOXE com 

de les Administracions.
De fet podem parlar que IQOXE conscientment menysprea donar resposta a les 

actuacions preventives en el mar de les mesures de prevenció de riscos laborals. 
Així res va fer quan tenint una avaluació de riscos laborals amb indicadors altament 
preocupant cap mesura va prendre.

És possible que les úniques coses positives derivades de l’accident del 14 gener 
de 2020 siguin un visió positiva d’Administracions i poble de prevenir i formar-se.

El Plaseqta 2020 aprovat pel Govern el 10 de març 2020 ha de ser una eina mòbil 
i una guia per la prevenció i l’actuació davant emergències.

Recomanacions. Per tot això, cal: 
2.c.1. Que la Inspecció de Treball de Catalunya tingui una campanya permanent, 

amb efectivitat cada 6 mesos, per analitzar si és compleix o no la normativa de ris-
cos laborals i revisar les avaluació de riscos laborals.

2.c.2. Que cada 14 de gener es realitzi un simulacre d’actuació davant una emer-
gència similar a la que es va viure derivada d’IQOXE.

2.c.3. Que el simulacre de cada 14 de gener pugui ser també el millor record i 
homenatge pels morts, ferits i les seves famílies.

2.c.4. Pla Mancomunat pels municipis propers o potencialment afectats a polí-
gons petroquímics. Allà s’ha de coordinar formació preventiva, mesures de segure-
tat pels polígons, actuacions davant un accident. Aquest Pla ha de tenir una coordi-
nació quotidiana amb Generalitat de Catalunya.

2.c.5.Cursos regulars de formació pel conjunt de població de les localitats poten-
cialment afectades. De manera obligatòria: educació primària i secundària obligatò-
ria i al conjunt del sector públic. De manera periòdica les administracions públiques 
han de garantir cursos oberts al conjunt de la població.

2.c.6.Que la Generalitat impulsi una diagnosi exhaustiva sobre els riscos i l’im-
pacte de les indústries del complex petroquímic sobre la salut dels treballadors i tre-
balladores, el conjunt de la població i el medi ambient.

6.5. Propostes de conclusions presentades pel Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem (reg. 87162)
El 14 de gener a les 18: 41 hores l’empresa IQOXE situada al complex petroquí-

mic del Camp de Tarragona va patir un accident, amb un abast molt important a la 
zona que va provocar la pèrdua de tres vides humanes (dos treballadors de la plan-
ta i un veí del barri de Torreforta de la ciutat de Tarragona) i diversos treballadors 
ferits de gravetat.

Les causes de l’accident no estan clares encara, ni després de totes les sessions 
de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (CESSP), ni 
la documentació aportada.

Aquest incident va posar de manifest manca de coordinació a l’hora de gestio-
nar un accident d’aquestes característiques, els sistemes d’alarma i comunicació no 
van funcionar. La comunicació i coordinació amb els ajuntaments del voltant no va 
fluir, provocant confusió en els consistori i la població. L’empresa va trigar molt en 
posar-se en contacte amb els serveis d’emergència. No es va aclarir fins passades 
moltes hores si l’accident podria haver provocat algun tipus de núvol tòxic.

La ciutadania, durant la crisi i en les hores posteriors a l’accident, no va tenir 
cap tipus de senyal d’alerta prevista en els diferents plans d’emergències en casos 
d’aquestes característiques, informant-se pel boca-orella de les xarxes socials i al-
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gun tuit dels comptes oficials de Twitter dels Serveis d’Emergències i Protecció Ci-
vil de la Generalitat de Catalunya.

Arran de les evidències de la concatenació d’errors i descoordinació en la ges-
tió de l’accident al Complex Petroquímic, tots els Grups i subgrups Parlamentaris 
presentaren una proposta de resolució que s’aprovà per unanimitat al Ple del 13 de 
febrer per a la creació d’una Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Pe-
troquímica (CESSP).

A aquesta Comissió d’Estudi han participat i han comparegut un total de 32 per-
sones de diversos àmbits: governamental, ajuntaments, experts, treballadores, repre-
sentació de l’empresa etc., que passem a enumerar: 

Per tal de conèixer i resumir el contingut d’aquestes compareixences, algunes 
d’elles amb aportacions de documentació i/o informes rellevants, dividirem aquestes 
compareixences en 4 blocs: un primer bloc que englobaria la gestió governamen-
tal de la Generalitat de Catalunya en el que es refereix a crisis d’aquestes caracte-
rístiques. Un segon bloc de caire territorial i d’afectació a la ciutadania, un tercer 
bloc que comprendria les qüestions més relatives al sector petroquímic en general, 
IQOXE en particular, incloent la visió de la representació de les treballadores i per 
últim, un quart bloc on s’exposen les visions d’experts i explicacions dels diversos 
estudis encomanats per diferents actors afectats.

Sobre la gestió de l’emergència, l’activació del PLASEQCAT es va endarrerir 
d’una forma preocupant atesa la manca de comunicació de l’empresa en el moment 
de l’explosió. Això, combinat amb la no activació dels dispositius d’alarma (sirenes) 
va sumir en un estat de desassossec i incertesa a la ciutadania que sabia que havia 
passat alguna cosa al complex petroquímic però no tenia informació. El CECAT 
(Centre de Coordinació Operativa de Catalunya) va rebre a les 18.38h l’avís del 112 
comunicant-nos que s’havien rebut diferents trucades de veïns i veïnes informant 
que havien sentit una explosió i veien flames en l’àmbit del complex petroquímic. Es 
van anar activant les fases corresponents del PLASEQCAT a mesura que el CECAT 
anava tenint informació de la situació a IQOXE.

Així mateix, Bombers de la Generalitat van realitzar les tasques d’extinció i pre-
venció de noves explosions com està establert en els seus plans d’actuació.

Un dels temes que més debat ciutadà i d’aquesta comissió en particular ha estat 
la no activació de les sirenes d’alerta a les poblacions del voltant del complex petro-
químic. En aquest sentit, i segons va relatar la Directora General de Protecció Civil, 
Isabel Ferrer i Álvarez, es volia realitzar aquest avís, i així es va anunciar en xarxes 
socials, però la manca d’informació des del lloc de l’accident no va acabar d’activar 
el protocol d’avís a la població mitjançant les sirenes. Per tant, alguna cosa més que 
la manca d’informació va fallar a l’hora d’alertar a la població. Aquesta situació és 
prou greu per ella mateixa atesa la naturalesa de l’accident i la incertesa de no saber 
si hi havia un núvol tòxic; més tenint en compte l’impacte de la tapa del reactor a un 
edifici del barri de Torreforta, a més de dos kilòmetres de l’empresa.

Així mateix, el dia després de l’accident el President de la Generalitat, el MH 
Joaquim Torra va encarregar un informe d’avaluació intern dels diferents Departa-
ments que tenen responsabilitats en situacions d’emergència d’aquestes característi-
ques. Aquest informe, presentat en aquest cas pel Sr Pau Villòria, viceconseller de la 
Presidència, tot i les mancances de participació de més actors, com podrien ser els 
sindicats o entitats veïnals del territori, posa de manifest que cal millorar un seguit 
de qüestions per fer front a aquest tipus d’emergències. Entre les que podem desta-
car, enduriment de la normativa industrial, millora dels sistemes de comunicació en 
aquests casos, millores a la Xarxa de Vigilància i Previsió de Contaminació Atmos-
fèrica, investigació exhaustiva de l’accident per part de la inspecció de treball, revisió 
dels protocols d’emergències o l’aprovació del PLASEQCAT 2020 i el PLASEQTA. 
D’aquest informe presentat, es deriva l’encàrrec de realització d’un estudi extern a 
algun laboratori de prestigi.
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Pel que fa els estudis que hem pogut conèixer en aquesta Comissió d’Estudi, l’es-
tudi de l’Institut Químic de Sarrià encarregat per Iqoxe conclou que no es podria ha-
ver previst aquesta explosió. Pel que fa a l’estudi independent encarregat pel Govern 
a DNV-GL grosso modo conclou que no han pogut conèixer les causes de l’accident, 
però sí posa l’accent en qüestions tècniques de seguretat que no existeixen o bé no 
són les adequades per reactors d’aquestes característiques. Per altra banda, posa l’ac-
cent en la manca d’informació facilitada per no entorpir la investigació judicial o bé 
perquè l’empresa no l’ha facilitat.

Els experts en qualitat de l’aire, com els mèdics, compareixents en aquesta co-
missió van posar de manifest una vegada més els riscos i la necessitat de posar els 
recursos necessaris per conèixer en cada moment la composició de l’aire que es res-
pira al voltant del complex i prevenir així possibles malalties provocades per fuites. 
Per tant cal vigilar constantment les possibles fuites de productes perjudicials per a 
la salut de la ciutadania.

Sembla evident que la descoordinació entre els ajuntaments afectats i el CE-
CAT va ser un fet. La totalitat dels alcaldes compareixents van posar de manifest la 
manca d’informació a temps real i com de tard va arribar aquesta informació. Així 
mateix la manca d’activació de les sirenes d’alarma genera inseguretat i pèrdua de 
confiança en un moment delicat com ho són les primeres hores d’un accident tan 
important. La primera comunicació és per sms i arriba uns 25 minuts després de 
l’accident. Amb les múltiples maneres de comunicació que existeixen actualment no 
sembla concebible que es trigués tant a informar a les autoritats locals del voltant.

Una major formació, una implantació de protocols clars, simulacres i que fun-
cionin les alertes en casos com el que ens ocupa són les demandes de la ciutadania 
vehiculades per les diverses entitats veïnals compareixents a la comissió. Saben de 
la importància d’una indústria petroquímica al Camp de Tarragona perquè això ha 
donat molts llocs de treball a moltes famílies dels barris al voltant de les plantes. 
Però no a qualsevol preu. Més coneixement i prendre les mesures de seguretat ne-
cessàries per no trencar la confiança de la ciutadania amb aquesta activitat econò-
mica, són essencials de cara a futur.

Hem sabut de decisions d’empresa, en aquest cas concret IQOXE, que durant 
anys anteriors havia pres decisions de disminució de personal i no complir del tot 
la normativa de seguretat i riscos laborals. Així ho corroboren els expedients oberts 
per Inspecció de Treball. Així mateix, es considera gens tolerable la inexistència 
d’un pla d’autoprotecció en el sí de l’empresa IQOXE.

La indústria petroquímica ha de continuar i és una de les activitats econòmiques 
més importants no només de la zona del Camp de Tarragona, si no de tot el territori 
de Catalunya, no obstant estem davant del Complex petroquímic més gran d’Euro-
pa; cal exigir als responsables que prenguin les mesures de seguretat mínimament 
exigibles i a més a més tenir els treballadors i treballadores en condicions dignes, 
no precaritzades i menys encara jugar a mala fe amb les subcontractacions de per-
sonal. Perquè el final de la indústria petroquímica no serà per qüestions exògenes, si 
no que el final de la indústria petroquímica pot ser un altre accident d’aquestes ca-
racterístiques si abans no es posen les condicions de seguretat necessàries que evitin 
tragèdies com les del 14 de gener.

Seguretat, informació i transparència, tres elements indestriables de la indústria 
química.

Conclusions i recomanacions 
Seguretat industrial
a) El sector petroquímic és un sector econòmic important a Catalunya i el com-

plex petroquímic del Camp de Tarragona és un dels més importants d’Europa. Da-
vant de la perillositat del sector i les possibles conseqüències vers la ciutadania que 
hi viu al voltant s’han de prendre totes les precaucions possibles per realitzar l’ac-
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tivitat i evitar accidents d’aquestes característiques des de dins de les empreses del 
sector; concloem en el camp de la seguretat interna de les empreses petroquímiques: 

1. Garantir el compliment de la normativa d’obligació a totes les empreses i plan-
tes que es dediquin a aquest sector a dotar-se d’un pla d’autoprotecció obligatori i 
contrastat amb el Departament de la Generalitat que tingui la competència.

2. Legislar per endurir els requisits industrials en la implementació les mesures 
i barreres de seguretat tècniques de les plantes petroquímiques.

3. Augmentar sistemàticament la inspecció ordinària del departament competent 
d’Inspecció de Treball en les plantes petroquímiques, tant en el camp de les rela-
cions laborals així com en el de riscos i seguretat laboral

4. Davant que ens trobem davant del complex petroquímic més gran d’Europa, 
la redacció d’una llei específica de gestió d’emergències a la planta petroquímica del 
Camp de Tarragona, és necessària i inexcusable de forma urgent, atesa la proximitat 
del complex a zones habitades i equipaments públics.

5. Garantir i augmentar l’obligació de les empreses a formar a les treballadores 
de les plantes petroquímiques que estan subcontractats, igualant la formació i com-
petències amb la dels treballadors directes de les empreses.

6. Normativitzar l’obligació de bunquerització de les sales de control que esti-
guin a prop dels reactors 

7. Establir mecanismes formatius per a treballadors i treballadores de gestió amb 
protocols clars i persones responsables en cas d’accident.

8. Treballar i legislar per a fer obligatòries en les sales de control de dispositius 
«caixes negres» que recavin tota la informació de l’activitat dels diferents reactors 
de les plantes per facilitar després l’avaluació dels funcionament en cas d’accident.

b) Així mateix la seguretat del territori i els polígons petroquímics és un altre 
element essencial per a un funcionament òptim i la confiança de la ciutadania vers a 
aquesta activitat. Per tant pel que fa a la Seguretat externa a les empreses concloem: 

1. Realitzar les mesures necessàries perquè els polígons industrials petroquímics 
es dotin d’Unitats especialitzades en prevenció de riscos d’accidents i riscos químics

2. Establir l’obligatorietat d’instal·lar medidors de qualitat de l’aire al voltant del 
polígon i ciutats i pobles propers.

3. Establir l’obligació de dotar els polígons d’Unitats d’Acció Ràpida per tal d’ac-
tuar amb en cas d’accident de manera ràpida.

4. Millorar els sistemes de comunicació a l’interior de les empreses i la coordi-
nació del polígon amb la creació d’una unitat de gestió de crisi en el sí del Complex 
Petroquímic en contacte directe amb Emergències de la Generalitat

5. Realitzar campanyes de sensibilització a la ciutadania del que és la indústria 
petroquímica

6. Realitzar simulacres 2 vegades a l’any a les ciutats al voltant del complex pe-
troquímic del Camp de Tarragona

Gestió emergències
a) Si bé es van implementar els protocols i accions recollits als plans d’emergèn-

cia, en aquest cas concret sembla que es van mostrar insuficients. Així doncs, a ni-
vell d’empreses i complexos industrials concloem: 

1. Incrementar els recursos de les Unitats d’emergències de les empreses i els 
complexos industrials. En cas de la no existència d’aquesta Unitat, crear-la.

2. Garantir la comunicació directa del gabinet de crisi en cas d’accident i el CECAT 
per conèixer en temps real els fets

b) Pel que fa al paper del Govern, Associacions de Veïns, comunicació i els pro-
tocols concloem: 

1. Implementar el PLASEQTA i dotar dels recursos necessaris pel desplegament 
del mateix.
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2. Revisió anual del PLASEQTA, que a la Comissió d’actualització amb la parti-
cipació dels veïns i veïnes organitzats de la zona i sindicats representatius.

2. Crear una delegació de Protecció Civil al Camp de Tarragona
3. Crear una Unitat especialitzada en Emergències Químiques situada al Camp 

de Tarragona, que coordini la seguretat del complex, les emergències de la Genera-
litat, Bombers i Protecció Civil i els Ajuntaments necessàries.

4. Establir les infraestructures de comunicació necessàries per garantir la comu-
nicació en aquests casos, posant en marxa els mecanismes necessaris de negociació 
amb l’Estat per establir el mecanisme d’avís per sms.

5. Establir els mecanismes necessaris per tal d’endurir la directiva Europea Se-
veso de seguretat química.

6. Garantir el control de la renovació de plans de protecció civil amb la mobilit-
zació de recursos necessaris.

7. Establir mecanismes de senyalització informativa per tal de saber què fer en 
cas d’accident a les ciutats properes al complex petroquímic.

8. Continuar treballant la formació i sensibilització dels veïns i veïnes del Camp 
de Tarragona envers la indústria petroquímica i els seus riscos. en aquest cas fora bo 
la participació del teixit social dels barris i pobles de la ciutat. Així mateix les em-
preses del polígon, la Direcció General de Protecció Civil i els Ajuntaments haurien 
de participar posant a disposició recursos per dur a terme aquestes accions.

9. De forma transitòria, caldria que els sistemes d’alarmes funcionessin per de-
fecte des d’un primer moment en cas d’accident a la petroquímica.

10. Incrementar les unitats SEM al Camp de Tarragona.

6.6. Propostes de conclusions presentades pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 87163)

1. Seguretat industrial
La necessitat de definir i implementar mesures de seguretat en els processos in-

dustrials és incontestable i està plenament assumida per les empreses, els treballa-
dors i les administracions públiques. En qualsevol activitat industrial hi ha riscos 
inherents que s’han d’avaluar i minimitzar, per evitar els accidents, incidents i els 
costos humans i materials que se’n deriven, tant en les mateixes instal·lacions indus-
trials com a l’exterior dels polígons, com malauradament va succeir el 14 de gener 
de 2020 a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno 
S.A. (IQOXE), a la unitat U3100 de la planta de derivats, ubicada al Polígon Sud de 
Tarragona.

La normativa aplicable a les instal·lacions industrials és prou extensa i les empre-
ses han d’adequar-se als requeriments legals. Una adequació que és controlada per 
les administracions públiques, que han de donar la conformitat a les instal·lacions i a 
les mesures de seguretat interior i exterior per tal que siguin adequades als requeri-
ments legals. En el cas que ens ocupa, la facultat d’inspecció i control li correspon 
a la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, adscrita al 
Departament d’Empresa i Coneixement.

La indústria petroquímica és una activitat que, com s’ha vist al llarg del temps, 
pot catalogar-se com d’alt risc, no només a l’espai interior de les instal·lacions indus-
trials sinó també pel medi ambient i pels qui viuen dins la seva àrea geogràfica d’in-
fluència. Les empreses i els treballadors del sector en són conscients i ho han estat 
sempre. Les persones que viuen o desenvolupen la seva activitat quotidiana en els 
àmbits geogràfics d’aquesta indústria ho han viscut amb preocupació i alarma arran 
d’accidents com el que ha donat lloc a aquesta Comissió d’Estudi.

La normativa obliga a les empreses del sector a proporcionar a l’administració 
pública competent la informació i l’avaluació de riscos necessària per a l’elaboració 
del Pla d’Emergència Exterior, que en el cas que ens ocupa era el Pla d’Emergència 
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Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT), i elaborar el Pla d’Emer-
gència Interior o d’Autoprotecció, per tal de poder gestionar internament la seguretat 
i higiene en l’activitat industrial i garantir la màxima seguretat dels treballadors i de 
les mateixes instal·lacions.

a. Seguretat interna
I. Conclusions
1. En el moment en què es va produir el gravíssim accident del 14 de gener de 

2020 IQOXE, com totes les empreses que desenvolupen la seva activitat industrial al 
sector de la petroquímica a Catalunya, estava al corrent de les seves obligacions pel 
que fa a la informació per a l’elaboració del PLASEQCAT, com pel que fa a l’elabo-
ració del Pla d’Autoprotecció, donat que és condició indispensable per disposar dels 
permisos necessaris per desenvolupar l’activitat industrial.

2. L’avaluació de riscos en la unitat que va patir l’accident, tot i que de ben segur 
estava elaborada d’acord amb els coneixements previs i els estàndards de la indús-
tria, no era correcta, ja que no havia previst la possibilitat d’un accident d’aquestes 
dimensions en el desenvolupament d’un procés habitual en les instal·lacions d’aquest 
tipus, com és la sintetització de derivats de l’òxid d’etilè.

3. Aquesta avaluació insuficient dels riscos va fer possible que el centre de con-
trol de la planta no estigués prou protegit, amb les terribles conseqüències que va 
tenir per als treballadors morts arran de l’explosió.

4. La planta sinistrada disposava d’una tecnologia d’última generació, de disseny 
nord americà i construcció espanyola, s’havia instal·lat el 2017 i havia produït amb 
anterioritat diversos lots de Metoxi-Polietilenglicol de massa molecular 500 (MPEG 
500), sense cap mena d’incident o fet que permetés sospitar que arribés a produir-se 
una explosió com la que es va produir el 14 de gener de 2020. De fet, aquesta planta 
era la més moderna i avançada de què disposava IQOXE al Polígon Sud de Tarra-
gona.

5. L’empresa IQOXE va encarregar a l’Institut Químic de Sarrià (IQS) l’elabo-
ració d’un informe tècnic per determinar la seqüència més probable de successos 
que van causar l’accident del 14 de gener de 2020. Aquest informe, elaborat per dos 
enginyers químics de reconegut prestigi, va ser presentat als mitjans el mes de juny 
de 2020 i ha estat lliurat també als membres d’aquesta Comissió d’Estudi. Aquest 
informe va ser presentat a la Comissió pels dos responsables de la seva elaboració 
per part de l’IQS.

6. La Generalitat de Catalunya va encarregar a la consultora noruega DNV GL, 
experts en gestió de riscos i seguretat i qualitat industrial, un informe sobre les cau-
ses de l’accident, que va ser lliurat al Departament d’Indústria i Coneixement el mes 
de juliol de 2020 i a la Comissió d’Estudi en data 2 de novembre de 2020. Aquest 
estudi ha estat presentat en sessió de la Comissió pel Director General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial, acompanyat pel Subdirector de Seguretat Industrial.

7. En el moment en què va produir-se l’explosió va quedar totalment destruït el 
Centre de Control de la Planta U3100 i hi van perdre la vida el cap de la planta de 
derivats i el cap de torn. Tampoc s’ha pogut disposar de cap registre del procés re-
actiu que s’estava desenvolupant en el moment de l’accident, ja que van quedar des-
truïts a conseqüència de l’accident. Ambdós informes, l’encarregat per l’empresa a 
l’IQS i l’encarregat per la Generalitat a la consultora DNV GL, no han pogut dispo-
sar d’informació de registres ni de testimonis directes de l’explosió.

8. L’informe de l’IQS conclou que l’explosió es va produir per un excés de pressió 
al reactor R3131 provocat pels gasos generats a la descomposició tèrmica del pro-
ducte de reacció, l’MPEG 500. Aquesta descomposició, pràcticament explosiva, que 
era desconeguda per part de la indústria química i de la qual no hi havia cap referèn-
cia bibliogràfica, va estar produïda per l’alliberament de gran quantitat de calor per 
una reacció ràpida de l’òxid d’etilè acumulat al cap del reactor. L’explosió final es va 
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produir com a resultat d’una concatenació de causes imprevisibles, la principal de 
les quals el desconeixement previ per part de la indústria química de la ràpida des-
composició d’aquest producte a una temperatura superior als 350 graus centígrads. 
L’informe defensa que la tecnologia de què disposava la unitat U3100 era la més 
avançada disponible i que la instal·lació complia a bastament tots els requeriments 
de la indústria, i que la descomposició de l’MPEG 500 era un fenomen no docu-
mentat i desconegut fins al moment de l’accident, la qual cosa justifica el fet que cap 
estudi de seguretat previ vinculat a aquesta tecnologia hagués previst la reacció de 
descomposició d’un producte sintetitzat que, d’altra banda, no està classificat com a 
perillós al Reglament CE 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de 
desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles.

9. L’informe de la consultora DNV GL conclou que l’explosió va tenir origen en 
la descomposició tèrmica de l’òxid d’etilè present al reactor R3131, provocada per 
l’existència d’una font de calor externa que l’informe considera que pot tractar-se 
d’un incendi (possiblement un de petit) que va fer que una part del sistema connec-
tat al reactor (canonades, vàlvules, accessoris) assolis la temperatura de descompo-
sició de l’òxid d’etilè. La hipòtesi de les causes de l’explosió que defensa l’informe 
és la formació d’una mescla descomponible d’òxid d’etilè, sigui per una fallada en el 
control de pressió de nitrogen a l’entrada del reactor o per una fuita externa que dei-
xaria escapar una mescla de nitrogen i òxid d’etilè que hauria sigut reemplaçada per 
òxid d’etilè pur, que va entrar en contacte amb una font de calor provocada per un 
incendi que va incidir en part del procés adjunt al reactor, la qual cosa va provocar 
la descomposició tèrmica del lot número 7 i la consegüent explosió del reactor per-
què no va poder aguantar la pressió provocada per aquest procés de descomposició, 
amb les conseqüències fatals que coneixem.

10. Tot i que ambdós informes no coincideixen plenament en la causa més proba-
ble de l’explosió, ambdues hipòtesis són prou versemblants i apunten a una reacció 
tèrmica de descomposició d’un dels productes presents en el reactor −l’MPEG-500 
en el cas de l’informe de l’IQS i l’OE seguit del lot d’MPEG-500 sintetitzat en el 
cas de l’informe de DNV GL− amb el consegüent increment molt ràpid de gasos de 
descomposició i de pressió en l’interior del reactor R3131, que va rebentar de forma 
explosiva i va produir l’incendi posterior i el fatal desenllaç amb tres morts i vuit 
ferits, alguns dels quals molt greus.

11. La unitat U3100 en què es va produir l’explosió del reactor R3131, s’havia 
construït l’any 2017 per la consultora espanyola d’enginyeria IDOM sota llicència de 
l’empresa nord americana HHT Services Inc. i disposava d’una tecnologia d’avant-
guarda en la producció de derivats de l’òxid d’etilè, com és el cas de l’MPEG-500. 
La implantació de la unitat U3100 es va construir d’acord amb els estàndards de la 
indústria i disposava dels instruments de control i operació requerits per part del 
propietari de la tecnologia. Abans del dimarts 14 de gener de 2020 havia sintetitzat 
diversos lots d’MPEG-500 sense cap mena d’incident rellevant que fes pensar amb 
la possibilitat d’un accident de les dimensions del que va ocórrer aquell fatídic dia 
al voltant de les 18: 40 hores.

12. CL Grupo Industrial va adquirir el 2014 els actius productius de l’empresa 
pionera al Polígon Sud, Industrias Químicas Asociadas (IQA) que era propietat de 
La Seda de Barcelona, que aleshores estava en concurs de creditors, creant IQOXE i 
iniciant un procés de reorientació de l’activitat industrial i d’inversions per ampliar 
les instal·lacions de la planta, amb la creació de dues noves unitats de derivats, la 
U3100, construïda al 2017 i ara sinistrada, i la U3200, que va iniciar la seva activi-
tat al 2019.

13. La nova empresa va optar per una política de control i reducció de costos la-
borals, amb un ajust de plantilla i una contenció salarial. Aquesta política ha donat 
lloc a un augment significatiu de la càrrega de treball, tant en els àmbits de produc-
ció com en l’administratiu, i a una contenció de les remuneracions salarials.
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14. Els conflictes entre l’empresa i la representació dels treballadors en el Co-
mitè d’Empresa han estat relacionats amb qüestions laborals desvinculades amb la 
seguretat.

15. Els incidents de seguretat que s’han produït a la planta d’IQOXE, més d’un 
centenar en paraules de la representació del Comitè d’Empresa, són les habituals 
comunicacions de control d’incidències que es produeixen a totes les indústries d’a-
quest i d’altres sectors i que tenen com a objectiu la gestió dels riscos i evitar que 
aquests incidents puguin donar lloc a accidents de major o menor gravetat.

16. El principal motiu de conflicte entre el Comitè d’Empresa com a representa-
ció dels treballadors i la direcció de l’empresa IQOXE ha estat l’ajustada plantilla. 
L’ajust de plantilla es va fer al 2014 i principis de 2015 i s’ha mantingut pràcticament 
inalterada malgrat el creixement de les instal·lacions i de la producció industrial de 
la companyia.

17. L’ajustat nombre d’efectius de plantilla ha tingut com a conseqüència que la 
càrrega de treball dels treballadors de totes les seccions de l’empresa, producció, 
administració, oficines, serveis generals, manteniment, informàtica, etc., hagi estat 
sempre molt alta.

18. L’any 2019 es va fer una nova avaluació de riscos psicosocials, referida a la 
càrrega de treball i l’estrès associat, que va donar uns resultats molt dolents, sobretot 
en el sistema de rol i càrrega de treball. El risc detectat en aquest sentit era molt alt a 
totes les seccions d’activitat de l’empresa, especialment en oficines i administració, 
fins i tot per sobre de l’àrea de producció.

19. La representació dels treballadors, en qualsevol cas, ha descartat una vincu-
lació directa entre la càrrega de treball i la seguretat industrial a les instal·lacions 
d’IQOXE, descartant la limitació de plantilla i la càrrega de treball com a possible 
causa de desatenció i descontrol que pogués donar lloc al terrible accident succeït a 
la unitat U3100 el 14 de gener de 2020.

20. La manca de comunicació inicial de les circumstàncies de l’accident no va 
ser conseqüència d’una mala aplicació del Pla d’Autoprotecció vigent en el moment 
de l’explosió. Tant la persona que havia de ser el director de l’emergència, el Cap de 
Planta, el senyor Òscar Saladié, com el qui havia de ser cap d’intervenció, el senyor 
Òscar Atance, van perdre la vida en el moment de l’explosió i els operadors van 
resultar ferits. El personal present a les instal·lacions van centrar els seus esforços 
inicials en aturar amb seguretat l’activitat de la resta d’unitats en servei i en mini-
mitzar tant com poguessin els efectes immediats de l’explosió i l’incendi que estava 
actiu a la unitat U3100.

21. El descontrol inicial pel que fa a l’activació de l’emergència es va produir no 
només per la manca de comunicació immediata de l’accident per part dels respon-
sables de l’empresa, que era impossible pels efectes de l’explosió, sinó també per la 
dificultat que es va tenir des del Centre de Coordinació Operativa a l’edifici 112 de 
Reus per identificar la ubicació de l’incendi posterior a l’explosió en el Polígon Sud 
de Tarragona.

22. La primera reacció a la terrible explosió i el posterior incendi va ser la dels 
treballadors i tècnics de la pròpia empresa IQOXE, sota la direcció del senyor Fer-
ran Cabré, cap de la planta d’òxid d’etilè, que es va reincorporar a les instal·lacions 
pocs minuts després d’abandonar-les i tan bon punt es va produir l’accident.

23. Les primeres dotacions de bombers que van participar en les tasques de res-
cat i de contenció de l’incendi posterior a l’explosió van ser les del Parc Químic del 
Polígon Sud.

II. Recomanacions
1. Instar a l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) i a la Fe-

deració Empresarial Catalana del Sector Químic (FEDEQUIM) i totes les empreses 
i associacions que hi formen part a revisar en profunditat les polítiques de seguretat 
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industrial i salut laboral. Aquesta revisió profunda s’hauria d’impulsar i gestionar 
des d’un grup de treball específic en què s’integrin una representació de les empre-
ses, dels representants dels treballadors i de consultores especialitzades en gestió de 
la seguretat industrial.

2. Instar a les federacions i associacions sectorials i a les empreses que hi for-
men part la revisió en profunditat dels riscos inherents a cadascun dels productes i 
processos industrials que conformen la seva activitat, per tal de que quedin contem-
plats tots els escenaris possibles i evitar que puguin produir-se accidents de gravetat 
derivats de processos industrials avaluats incorrectament. Aquestes revisions han de 
ser validades i certificades per un organisme de control, per a la revisió i aprovació 
posterior per part del Departament d’Empresa i Coneixement, que ha de fer l’anàlisi 
final dels riscos.

3. Revisar, per part de l’administració de la Generalitat de Catalunya en els àm-
bits de Treball i de Seguretat Industrial, els requeriments formatius i d’expertesa i 
especialització exigible a tots els treballadors d’empreses subcontractades o amb 
contractes temporals que desenvolupin tasques laborals en qualsevol empresa del 
sector químic, recollint amb precisió les especificitats de cadascuna de les empre-
ses, dels processos industrials i dels productes que cadascuna produeix. Aquesta 
capacitació i especialització ha de ser condició indispensable i ineludible per poder 
desenvolupar tasques laborals en les plantes de producció.

4. Instar al Govern de la Generalitat a millorar la gestió administrativa i d’ins-
pecció relativa a la tramitació, revisió i aprovació dels plans d’autoprotecció de les 
empreses del sector petroquímic, per tal d’evitar possibles retards i verificar l’ade-
quació de les mesures de seguretat als riscos associats a cadascuna de les activitats 
industrials.

b. Seguretat externa
I. Conclusions
1. Les conseqüències immediates de l’accident, amb la mort a causa de l’explo-

sió del reactor R3131 de les dues persones que haurien d’haver activat i dirigit el pla 
d’autoprotecció de l’empresa IQOXE, va endarrerir notablement la comunicació de 
l’empresa amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), que va 
rebre els primers avisos per les trucades de veïns de la zona al CAGTU 112 i per 
les comunicacions rebudes des del cos de Bombers que estaven fent front a l’emer-
gència.

2. El CECAT de Reus va tenir dificultats per identificar d’immediat l’empresa 
afectada per l’accident, tot i que l’incendi posterior a l’explosió era visible des de les 
càmeres de televisió de les quals rebien les imatges en temps real.

3. L’activació del PLASEQCAT en fase d’alerta es va produir a les 18: 58 hores 
del 14 de gener de 2020, vint minuts després que es comencessin a rebre trucades 
sobre l’explosió i incendi posterior al 112.

4. L’activació de la fase d’emergència del PLASEQCAT es va produir al voltant 
de les 19: 15 quan els bombers van informar de l’existència de ferits greus arran de 
l’explosió.

5. Els primers avisos a la població es fan a través de la xarxa social Twitter al 
voltant de les 19: 06, demanant el confinament preventiu en cas que es notessin mo-
lèsties a causa del fum. Aquests avisos es van reiterar al voltant de les 19: 15 amb 
indicació de les poblacions veïnes al Polígon.

6. A les 19:30 Bombers avisa al CECAT de la possible implicació d’Òxid d’Etilè, 
per la qual cosa s’avalua la possibilitat de declarar el nivell 3 de l’emergència, que 
obliga al confinament i a fer sonar les sirenes d’avís.

7. A les 19: 34 s’anuncia per Twitter que es faran sonar les sirenes a Vila-seca, a 
la Pineda, La Canonja i Tarragona, a Bonavista i la Universitat Laboral.
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8. A les 19: 38 es produeix el contacte amb l’empresa IQOXE que informa que 
la planta afectada és la de derivats, no pas la d’Òxid d’Etilè. Aquesta informació és 
corroborada pels Bombers que estan actuant in situ, la qual cosa fa que es determi-
ni el manteniment de l’emergència en nivell 2 i es decideixi no fer sonar finalment 
les sirenes.

9. La informació disponible al PLASEQCAT en relació als riscos d’explosió d’un 
reactor a l’empresa IQOXE no contemplava la possibilitat d’afectació externa, donat 
que el radi d’acció determinat per aquest tipus d’explosió no excedia els quaranta 
metres. Això va fer que en les primeres hores després de l’explosió el CECAT no 
vinculés l’ensorrament de part d’un habitatge al barri de Torreforta de Tarragona, 
que va causar la mort al seu propietari, a l’explosió del reactor R3131.

10. La dimensió final de l’explosió va fer que al voltant de les instal·lacions 
d’IQOXE, en un radi de varis centenars de metres, molt superior al previst en l’ava-
luació de riscos per l’explosió d’un reactor, impactés un gran nombre de ferralla a 
mode de metralla, que afortunadament no va causar cap altra víctima a les rodalies 
de l’empresa, llevat del ja esmentat veí de Torreforta.

11. Les dimensions de l’incendi que va romandre actiu fins a la tarda del 15 de 
gener, la constatació dels danys provocats per l’explosió en molts habitatges dels bar-
ris adjacents i les informacions contradictòries rebudes pels veïns, especialment en 
les primeres hores de l’emergència, van provocar un gran neguit entre la població i 
un augment considerable de la preocupació per la seva seguretat.

II. Recomanacions
1. Incorporar en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) les 

millores tecnològiques necessàries per mantenir un control detallat de les instal·la-
cions industrials dels polígons químics a Catalunya. S’ha de millorar el control mit-
jançant videocàmeres, per poder identificar la ubicació precisa de qualsevol incident 
o accident que pugui produir-se en el futur.

2. Establir protocols de col·laboració entre la Direcció General de Protecció Civil 
del Departament d’Interior amb els mitjans de comunicació locals públics i privats 
(televisió, ràdio, premsa digital, etc.) per poder donar a la ciutadania, en les millors 
condicions i amb el mínim retard possible, la informació i les instruccions adients 
un cop s’activi un Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic, sigui el de Catalu-
nya o el de Tarragona.

3. Incorporar a les federacions i associacions de veïns al sistema de comunicació 
de les emergències per part de Protecció Civil.

4. Establir un sistema de comunicació per megafonia, complementari a les si-
renes d’avís, en cadascun dels municipis afectats per polígons i indústries del sec-
tor químic a Catalunya que en cas d’emergència permeti alertar a la ciutadania als 
nuclis urbans, urbanitzacions, polígons industrials i llocs de pública concurrència.

5. Potenciar la xarxa de control mediambiental i de qualitat de l’aire, amb l’in-
crement dels punts de mesura i del personal adscrit a aquesta tasca per part de l’ad-
ministració de la Generalitat, tant a l’interior dels polígons químics com en el seu 
entorn més proper.

6. El Govern de la Generalitat ha de fer una revisió exhaustiva sobre la situació 
real als diferents polígons industrials de la indústria química en relació amb els ele-
ments i els compostos químics perillosos que s’utilitzen a l’activitat industrial i la 
seva presència al medi ambient, tant pel que fa a la qualitat de l’aire com a la pos-
sible contaminació del sòl i dels aqüífers. Aquestes revisions haurien de tenir conti-
nuïtat en el temps i fer-se en col·laboració amb els ajuntaments de les àrees d’influèn-
cia, les empreses del sector, el món acadèmic i els organismes de control.

7. Les empreses químiques, a través d’AEQT en els polígons de Tarragona i de 
FEDEQUIM i les associacions que hi formen part a la resta de Catalunya, haurien 
d’elaborar i executar un programa específic de comunicació i divulgació per posar 
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a l’abast de la ciutadania amb la màxima transparència tota la informació relativa a 
l’activitat industrial, les matèries primeres i els productes finals. Pel correcte desen-
volupament d’aquesta tasca informativa s’ha de comptar amb els ajuntaments i les 
federacions i associacions de veïns de les àrees d’influència.

2. Gestió d’mergències
La Protecció Civil, les mesures adoptades per les administracions públiques per 

evitar o minimitzar els danys que pugui patir la ciutadania a conseqüència d’agres-
sions de qualsevol mena, desastres naturals que esdevinguin en calamitat pública i, 
en el cas que ens ocupa, per accidents produïts a indústries amb un elevat risc de 
perillositat, està directament relacionada amb el concepte de Seguretat Pública, que 
és competència del Govern d’Espanya i que és compartida i concurrent pels diversos 
nivells administratius, també l’autonòmic i el local.

A Catalunya l’àmbit de la protecció civil està regulat per la Llei 4/1997, de 20 de 
maig, de protecció civil, que preveu la coordinació competencial entre l’administra-
ció autonòmica i les locals catalanes amb els plans de protecció civil d’àmbit esta-
tal. Com a norma general, l’autoritat pública que té encomanada la protecció civil 
és, en l’àmbit municipal, l’alcalde corresponent i en l’àmbit autonòmic, el conseller 
d’Interior.

La gestió de les emergències és una qüestió cabdal en l’àmbit de la protecció ci-
vil. Els procediments de gestió estan establerts en els corresponents plans de protec-
ció. En el cas de la indústria química la gestió de les emergències està integrada en 
els Plans d’Autoprotecció de les empreses i en el Pla d’Emergència Exterior del Sec-
tor Químic de Catalunya (PLASEQCAT) i, en el cas dels polígons químics de Tarra-
gona, després del fatídic accident succeït a l’empresa IQOXE el 14 de gener de 2020, 
en el Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA).

a. Gestió interna
I. Conclusions
1. Totes les empreses del sector petroquímic tenen els corresponents Plans 

d’Emergència Interior o d’Autoprotecció, sense els quals no poden disposar de la 
corresponent llicència d’activitat.

2. L’avaluació i control dels Plans d’Emergència Interior o d’Autoprotecció li cor-
respon al Departament d’Empresa i Coneixement a través de la Direcció General 
d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera.

3. L’empresa IQOXE havia actualitzat en temps i forma el seu Pla d’Autoprotecció.
4. L’avaluació dels riscos derivats de la producció de MPEG-500 en el reactor 

R3131, tot i haver-se fet d’acord als estàndards de la indústria, era del tot incorrecta.
5. El Pla d’Autoprotecció d’IQOXE va quedar àmpliament desbordat per la ter-

rible explosió que va desencadenar l’accident de la tarda del 14 de gener de 2020.
6. La gestió interna de l’emergència, donat que els responsables directes de l’ac-

tivació i el control del Pla d’Autoprotecció van perdre la vida arran de l’explosió del 
reactor R3131, va estar descoordinada en els primers minuts després de l’accident, 
probablement degut al terrible impacte emocional causat per la gravetat visible del 
desastre que s’havia produït.

7. L’avaluació incorrecta dels riscos inherents al procés de fabricació de l’M-
PEG-500 en el reactor R3131 va donar lloc a que el Centre de Control de la unitat 
de derivats U3100 estigués exposada a un risc molt greu no avaluat, amb les terri-
bles conseqüències que va patir en el moment de l’explosió i que va ser fatal per als 
seus ocupants.

II. Recomanacions
1. Demanar a les empreses del sector petroquímic una revisió profunda de les 

avaluacions de riscos dels diferents processos industrials que desenvolupen a les se-
ves instal·lacions i l’actualització dels Plans d’Autoprotecció.
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2. Instar a l’AEQT a Tarragona i a FEDEQUIM i les associacions que hi formen 
part a la creació d’un grup de treball en què s’integrin responsables de seguretat de 
les principals empreses classificades de nivell alt de conformitat amb la directiva 
Seveso i una representació dels principals agents socials, com a instrument consul-
tiu amb la finalitat d’assessorar les empreses del sector en la millora de la seguretat 
industrial i la salut laboral de les empreses del sector.

b. Gestió externa
I. Conclusions
1. La violència de l’explosió del reactor R3131 i les greus conseqüències provo-

cades per l’accident van donar lloc a que la primera comunicació rebuda al CECAT 
provingués de trucades de veïns alarmats per l’explosió i les flames de l’incendi 
posterior.

2. Inicialment des del CECAT no van ser capaços d’identificar la ubicació exacta 
de l’incendi i a quines instal·lacions concretes havia afectat.

3. Van ser els bombers els qui van confirmar al CECAT que es tractava d’una 
forta explosió en un reactor d’IQOXE i un incendi posterior que afectava només a la 
unitat U3100 de la planta de derivats.

4. L’activació del PLASEQCAT no va ser immediata i en els primers minuts hi 
va haver dificultats en la comunicació i fins i tot informacions contradictòries.

5. Les xarxes socials van fer-se ressò de la gravetat de l’accident, amb prolife-
ració de vídeos de l’explosió i de l’incendi posterior. La percepció de la gravetat de 
l’accident contrastava amb la manca d’activació dels sistemes d’alerta a la ciutadania.

6. La recomanació de confinament preventiu emesa per Protecció Civil contras-
tava amb el silenci de les sirenes, la qual cosa va generar encara més desconcert en 
una part de la ciutadania que tenia visió directa del accident i que havia sentit en els 
seus domicilis o llocs de treball la fortíssima explosió que l’havia originat.

7. L’actuació dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques va ser prou ràpida i diligent.

8. Per part dels Mossos d’Esquadra es va fer el control perimetral i d’accessos a 
l’àrea de l’accident.

9. La resposta d’altres empreses del Polígon Sud i d’empreses i establiments de 
les rodalies en relació al confinament o no del personal i dels clients va ser hetero-
gènia, la qual cosa va incrementar més encara el desconcert dels qui veien respostes 
diferents davant del mateix problema.

10. La sensació generalitzada dels veïns més propers al Polígon Sud de la Pe-
troquímica de Tarragona és que després de l’explosió el Pla Especial d’Emergència 
Exterior de Catalunya (PLASEQCAT) no va funcionar correctament.

11. La violència de l’explosió i l’abast de la ferralla i de la metralla escampada a 
l’exterior del Polígon Sud ha incrementat notablement la sensació de perill i d’inse-
guretat dels veïns dels barris afectats, especialment els de Bonavista i Torreforta a 
la ciutat de Tarragona.

II. Recomanacions
1. El Govern de la Generalitat ha de procedir a fer una revisió en profunditat del 

PLASEQCAT i del PLASEQTA, amb la col·laboració i la participació de les corpo-
racions locals, els representants dels treballadors del sector, les federacions i asso-
ciacions de veïns i les entitats de defensa mediambiental. Aquests plans de seguretat 
exterior s’han de concebre com en situació de revisió contínua, per la qual cosa els 
mateixos actors han de col·laborar amb el Departament d’Interior a través d’un grup 
de treball específic.

2. El Govern de la Generalitat ha d’impulsar un programa formatiu en Protecció 
Civil relacionat amb els riscos inherents a la indústria química, que vagi més enllà 
d’escoles i instituts, en col·laboració amb els ajuntaments i les federacions i associa-
cions de veïns. En aquest programa formatiu, que hauria d’incloure una informació 



BOPC 756
11 de desembre de 2020

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 292

el més àmplia i transparent possible del processos industrials i dels productes que 
s’utilitzen i es produeixen, s’haurien d’implicar de forma proactiva les empreses del 
sector, a través de FEDEQUIM i AEQT.

3. Per part del Govern de la Generalitat, estudiar la possibilitat d’ampliar els 
mecanismes d’alerta de les emergències, incloent-hi, a banda de les sirenes, mega-
fonia en llocs d’especial perillositat, com barris adjacents o polígons i llocs de gran 
afluència de públic. Aquesta megafonia ha de servir per transmetre en cas d’emer-
gència indicacions precises en temps real, en català, castellà i anglès.

4. El Govern de la Generalitat ha de demanar al Govern d’Espanya que acceleri 
la transposició de la Directiva 2018/1972 del Parlament Europeu i del Consell que 
estableix el Codi Europeu de Comunicacions Electròniques, per tal que s’implemen-
ti com més aviat millor el servei públic d’alerta basat en la tecnologia Cell Broadcast 
i que els operadors de telefonia mòbil puguin enviar missatges d’alerta d’emergèn-
cies compartimentats per zones que arribin simultàniament a tots els mòbils ubicats 
en les àrees geogràfiques en què es produeixi l’emergència.

5. El Govern de la Generalitat ha de dotar de forma urgent els recursos econòmics 
necessaris per implementar els sensors perimetrals previstos al PLASEQTA, posar 
en servei nous equips mòbils de mesurament de la qualitat de l’aire i reforçar amb 
més personal tècnic el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) a 
l’edifici 112 de Reus.

7. Conclusions

7.1. Conclusions generals

1
La Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (CESSP), 

que fou creada el dia 13 de febrer de 2020, per mitjà de la Resolució 737/XII del 
Parlament de Catalunya, amb l’objecte d’estudiar la seguretat del sector de la indús-
tria petroquímica a Catalunya i, en concret, el funcionament dels plans de seguretat 
exterior, emet aquest informe final com a fruit dels seus treballs, i formula les con-
sideracions prèvies següents: 

– La seguretat i la salut laboral són un dret de primer ordre, de manera que la 
prevenció dels riscos laborals i la defensa d’aquests drets, conjuntament amb els 
agents socials, són cabdals i contribueixen a la cohesió social, una consideració que 
s’ha fet encara més palesa en l’actual situació de pandèmia.

– L’accident que es va produir el passat 14 de gener a la planta de l’empresa In-
dustrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe), que va comportar la mort de tres 
persones, una de les quals a dos quilòmetres i mig del punt on es va produir l’explo-
sió, suposa un canvi de paradigma respecte a les relacions entre la indústria química 
i els veïns del Camp de Tarragona i obliga les administracions públiques i el sector 
químic a un replantejament en matèria de seguretat industrial, així com en matèria 
de gestió de les emergències que poden derivar d’aquesta activitat industrial.

– Diferents departaments de la Generalitat van emprendre després de l’accident 
accions en l’àmbit de les relacions laborals per analitzar possibles vulneracions de 
drets en seguretat i salut del personal treballador, en diàleg amb els agents socials i 
econòmics, a més de personar-se com a acusació popular en la causa judicial, i tam-
bé es va crear la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Complex Petroquímic 
de Tarragona i es va activar la participació en la Taula d’Avaluació i Seguiment de 
l’Accident a Iqoxe. Tanmateix, cal lamentar i denunciar el paper de l’empresa en la 
comissió esmentada: els màxims responsables de la companyia no hi han participat, 
malgrat la convocatòria nominal, menystenint el Parlament de Catalunya com a ins-
titució representant de la ciutadania.

– Com indiquen els diversos estudis i informes realitzats, les causes de l’explosió 
no es poden determinar de manera concloent, especialment per la manca d’un regis-



BOPC 756
11 de desembre de 2020

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 293 

tre remot i per la mort dels treballadors que van viure l’accident en primera persona. 
Tanmateix, cal remarcar que l’informe extern encarregat per la Generalitat indica 
que molt probablement la reacció química es va descontrolar perquè les diferents 
barreres que ho haurien hagut d’impedir o bé no existien o bé eren inadequades i 
van fallar, i també indica que molt probablement un instant abans de l’explosió es 
van produir un incendi i una fuita d’òxid d’etilè que no es van aturar i que van des-
encadenar la deflagració. Aquest informe extern inclou detalls concrets sobre l’ac-
cident, com el fet que no s’havia revisat el risc de la sala de control en què va morir 
un dels treballadors, i recomana que es revisin els criteris d’autorització de plantes 
d’òxid d’etilè per a allunyar-les de la població.

2
La Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica, creada pel 

Parlament de Catalunya a iniciativa de tots els grups i subgrups parlamentaris arran 
de les terribles conseqüències de l’explosió soferta el 14 de gener de 2020 a la planta 
d’Iqoxe, al complex petroquímic de Tarragona, es va fixar com a objectiu arribar a 
unes conclusions que ajudessin a millorar el funcionament de la indústria petroquí-
mica des del punt de vista de l’impacte que té en el medi i en la vida de la ciutadania 
que hi conviu.

El pla de treball de la Comissió va voler donar veu als veïns, a les administra-
cions i a la indústria, i també a la mateixa empresa sinistrada, que no va atendre la 
convocatòria que es va adreçar als seus representants nominalment designats.

Sens dubte, l’accident d’Iqoxe ha marcat un punt d’inflexió. El fet que l’explosió 
causés la mort d’una persona que estava a més de dos quilòmetres de l’empresa, per 
l’impacte d’una peça metàl·lica en l’edifici en què vivia, fa plantejar el debat sobre 
la seguretat de la indústria química i petroquímica més enllà de les consideracions 
d’afectació mediambientals i de contaminació, i especialment sobre la confiança en 
l’Administració com a garant de la seguretat.

El compromís de tot l’espectre polític de la cambra a l’hora de constituir la co-
missió d’estudi ha permès que les iniciatives legislatives generades arran de l’ex-
plosió poguessin quedar recollides en un espai d’estudi. Atès que hi ha un procés 
judicial en curs, la Comissió no ha tingut com a objectiu identificar els responsables 
dels fets, sinó estudiar i escoltar els diferents sectors per tal d’extreure’n unes con-
clusions i recomanacions que millorin els protocols de seguretat industrial i la gestió 
de futures emergències.

3
Han comparegut davant la Comissió un total de trenta-dues persones, de diver-

sos àmbits, com el governamental, el dels ajuntaments, el sector dels experts, el dels 
treballadors o una representació de l’empresa. Les compareixences, algunes de les 
quals amb aportació de documentació i d’informes rellevants, es poden dividir en 
quatre blocs: el primer bloc engloba la gestió del Govern de la Generalitat pel que 
fa a crisis d’aquestes característiques; el segon bloc estudia els aspectes de caire ter-
ritorial i d’afectació a la ciutadania; el tercer bloc comprèn les qüestions relatives al 
sector petroquímic en general, i a Iqoxe en particular, incloent-hi la visió de la repre-
sentació dels treballadors, i, per últim, el quart bloc agrupa les visions d’experts i les 
explicacions dels diversos estudis encomanats per diferents actors afectats.

4
El sector de la petroquímica a Catalunya, i en concret el complex industrial pe-

troquímic del Camp de Tarragona, és el pol industrial més important del sud d’Eu-
ropa. Amb més de quaranta anys d’instauració al territori, la indústria química del 
Camp de Tarragona representa prop d’un 25% de la producció química estatal, i un 
50% de la producció química catalana.
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La rellevància laboral d’aquest sector tampoc no és menor, pel volum de perso-
nes que hi treballen, la qualificació i el coneixement que s’hi creen i la inversió cons-
tant en formació que representa. Actualment, hi treballen prop de 10.000 persones, 
i hi ha prop de 30.000 llocs de treball induïts.

Aquesta situació laboral s’aconsegueix amb la sinergia que es crea amb la Uni-
versitat Rovira i Virgili, que facilita, per mitjà de convenis constants, el creixement 
del coneixement i el desenvolupament de les empreses.

L’accident va comportar un canvi de paradigma pel que fa a la manera d’entendre 
i de veure el clúster petroquímic del Camp de Tarragona. La confiança que el sector 
s’havia guanyat durant els últims quaranta anys entre els veïns del territori va que-
dar malmesa després del fatídic accident.

La ciutadania, amb les institucions i les empreses, ha pogut crear un model d’èxit 
territorial que ha reteixit el sector turístic amb el sector de la indústria química, que 
no solament han conviscut bé durant anys, sinó que, a més, han donat lloc a vincles 
en la promoció del territori.

Aquest equilibri que el Camp de Tarragona ha creat amb els diferents sectors 
econòmics del territori fa necessària l’ajuda de les institucions i dels diferents col-
lectius, socials i econòmics, perquè la indústria petroquímica pugui recuperar la 
confiança que ha perdut arran de l’accident.

L’exigència de transparència, d’inversió en seguretat, de reconeixement del sec-
tor o d’una bona gestió de les emergències són algunes de les necessitats assenyala-
des pels compareixents davant aquesta comissió recollides en les presents recoma-
nacions i conclusions.

5
La realitat de la petroquímica té un abans i després de l’accident del 14 de gener 

de 2020 a la planta de l’empresa Iqoxe. Es pot parlar d’un canvi de les visions majo-
ritàries sobre la indústria petroquímica al Camp: segurament fins a aquell moment 
una majoria de la població no tenia una percepció de risc en relació a l’activitat de 
la petroquímica, i probablement a partir del gener d’enguany aquesta visió ha can-
viat absolutament.

A propòsit de percepcions, cal aprofundir-hi per saber quins són els subjectes 
que les construeixen, i en aquest sentit cal posar en relació tres subjectes amb opi-
nions, papers i posicionaments molt diferents: per una banda la significació mateixa 
de la petroquímica i la seva influència sociolaboral i política al Camp de Tarragona; 
en segon lloc el relat i el paper de les administracions públiques amb relació a la in-
dústria petroquímica, i en tercer lloc els moviments socials i les lluites en defensa 
del territori.

L’objecte d’aquesta comissió és l’estudi de la seguretat del sector de la indústria 
petroquímica a Catalunya, i en concret el funcionament dels plans de seguretat ex-
terior, però l’accident d’Iqoxe, origen de la creació de la Comissió, ha marcat totes i 
cadascuna de les compareixences que hi han tingut lloc. De fet, la realitat de l’acci-
dent i de les circumstàncies que l’envolten s’ha transformat en paradigma per a l’es-
tudi. Igual com avui Seveso remet a la normativa inspirada en la catàstrofe, més que 
no pas a l’accident en si, Iqoxe hauria de remetre, més enllà del nom amb què algú 
va batejar una empresa, a l’actuació institucional i social per fer compatible la petro-
química amb la màxima seguretat: guanyar-se la vida sense arriscar-se a perdre-la.

6
Cal tenir present que l’accident va tenir un abast molt important a la zona del 

complex petroquímic del Camp de Tarragona i va provocar la pèrdua de tres vides 
humanes (dos treballadors de la planta i un veí del barri de Torreforta de la ciutat de 
Tarragona), amb diversos treballadors ferits de gravetat, cal fer avinent que la Co-
missió, després de totes les sessions, i havent estudiat la documentació aportada, no 
ha pogut determinar encara clarament les causes de l’accident.
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Es va posar de manifest la manca de coordinació a l’hora de gestionar un acci-
dent d’aquestes característiques: els sistemes d’alarma i comunicació no van funcio-
nar; la comunicació i la coordinació amb els ajuntaments de la zona no van ésser 
fluides, amb la consegüent confusió en els consistoris i entre la població; l’empresa 
va trigar molt a posar-se en contacte amb els serveis d’emergència, i no es va aclarir 
fins al cap de moltes hores si l’accident podria haver provocat algun tipus de núvol 
tòxic.

La ciutadania, durant la crisi, i en les hores posteriors a l’accident, no va rebre 
cap tipus dels senyals d’alerta previstos en els diferents plans d’emergències per a 
casos d’aquestes característiques: la informació va circular pel boca-orella de les 
xarxes socials i per algun tuit dels comptes oficials de Twitter dels serveis d’emer-
gències i de protecció civil de la Generalitat.

7
Pel que fa a la gestió de l’emergència, l’activació del Plaseqcat es va endarrerir 

d’una manera preocupant atès que l’empresa no va comunicar l’explosió immediata-
ment. Això, combinat amb la no-activació dels dispositius d’alarma (és a dir, les si-
renes), va dur a un estat de desassossec i d’incertesa la ciutadania, que sabia que ha-
via passat alguna cosa al complex petroquímic però no en tenia més informació. El 
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) va rebre a les 18: 38h l’avís 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya que li va notifi-
car que s’havien rebut diferents trucades de veïns per informar que havien sentit una 
explosió i veien flames en l’àmbit del complex petroquímic. Les fases corresponents 
del Plaseqcat es van anar activant a mesura que el Cecat anava tenint informació de 
la situació a Iqoxe.

Així mateix, els bombers de la Generalitat van fer les tasques d’extinció i de pre-
venció de noves explosions, tal com tenen establert en els plans d’actuació.

Així mateix, l’endemà de l’accident el president de la Generalitat, Joaquim Torra, 
va encarregar un informe d’avaluació intern dels diferents departaments que tenen 
responsabilitats en situacions d’emergència d’aquestes característiques. Aquest in-
forme, presentat en aquest cas per Pau Villòria, viceconseller de la Presidència, tot i 
les mancances de participació de més actors, com podrien ésser els sindicats o enti-
tats veïnals del territori, posa de manifest que cal millorar un seguit de qüestions per 
fer front a aquest tipus d’emergències, entre les quals es pot destacar l’enduriment 
de la normativa industrial, la millora dels sistemes de comunicació per a aquests 
casos, les millores en la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmos-
fèrica, la investigació exhaustiva de l’accident per part de la Inspecció de Treball, la 
revisió dels protocols d’emergències o l’aprovació del Plaseqcat 2020 i del Plaseqta. 
D’aquest informe presentat, en deriva l’encàrrec de realització d’un estudi extern a 
algun laboratori de prestigi.

8
Pel que fa els estudis que la Comissió ha pogut conèixer, l’estudi de l’Institut 

Químic de Sarrià encarregat per Iqoxe conclou que no es podia haver previst aquesta 
explosió. Pel que fa a l’estudi independent encarregat pel Govern a DNV-GL con-
clou grosso modo que no s’han pogut conèixer les causes de l’accident, però posa 
l’accent en qüestions tècniques de seguretat que no s’havien aplicat o bé que no eren 
les adequades per a reactors d’aquestes característiques. D’altra banda, posa l’accent 
en la manca d’informació, que o bé no es va facilitar per no entorpir la investigació 
judicial o bé perquè l’empresa no la va proporcionar.

Tant els experts en qualitat de l’aire com els experts mèdics que han comparegut 
davant la Comissió han posat de manifest una vegada més els riscos i la necessitat 
de posar els recursos necessaris per a conèixer en cada moment la composició de 
l’aire que es respira al voltant del complex i prevenir així possibles malalties provo-
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cades per fuites. Per tant, cal vigilar constantment les possibles fuites de productes 
perjudicials per a la salut de la ciutadania.

Una millor formació, la implantació de protocols clars, la realització de simula-
cres i assegurar que funcionin les alertes en casos com el que ha motivat aquest in-
forme són les demandes de la ciutadania vehiculades per les diverses entitats veïnals 
compareixents davant la Comissió. És sabuda la importància de la presència d’una 
indústria petroquímica al Camp de Tarragona, perquè dona molts llocs de treball a 
moltes famílies dels barris del voltant de les plantes, però no pot ésser a qualsevol 
preu: més coneixement i prendre les mesures de seguretat necessàries per a no per-
dre la confiança de la ciutadania envers aquesta activitat econòmica són elements 
essencials de cara al futur.

9
La indústria petroquímica ha de continuar funcionant: és una de les activitats 

econòmiques més importants no només de la zona del Camp de Tarragona, sinó de 
tot el territori de Catalunya. Ara bé, es tracta del complex petroquímic més gran 
d’Europa; cal exigir als responsables que prenguin les mesures de seguretat míni-
mament exigibles i, a més, assegurar als treballadors condicions dignes, no precarit-
zades, i menys encara actuar mala fe amb les subcontractacions de personal. Perquè 
el final de la indústria petroquímica no arribarà per qüestions exògenes, sinó que el 
final de la indústria petroquímica pot provocar-lo un altre accident d’aquestes carac-
terístiques, si abans no es posen les condicions de seguretat necessàries que evitin 
tragèdies com les del 14 de gener.

Seguretat, informació i transparència, tres elements indestriables de la indústria 
química.

10
Les empreses del sector petroquímic de Tarragona constitueixen una de les prin-

cipals activitats del Camp de Tarragona i donen feina a uns quants milers de tre-
balladors. Això comporta un poder real des del punt de vista social i econòmic, i 
també, cal dir-ho, polític.

Sens dubte que en un temps en què la feina, i sobretot les relacions laborals esta-
bles, han esdevingut un bé molt car per a la classe treballadora, la petroquímica apa-
reix com un marc que històricament ha facilitat ocupació. En el mateix sentit, però 
des d’una altra perspectiva, la realitat de perdre la feina genera pànic i, per tant, la 
possibilitat de veure reduïda l’activitat de la petroquímica és un tensor social potent.

Per tot això, la Comissió adopta les recomanacions següents: 
1. Convé que els ajuntaments facin campanyes públiques sobre els riscos que 

comporten les empreses petroquímiques, que expliquin com es pot fer possible una 
indústria química en què els riscos quedin reduïts la mínima expressió.

2. Cal que la Generalitat garanteixi el desenvolupament d’estudis epidemiològics 
i de qualitat de l’aire als municipis del Camp de Tarragona.

3. S’ha de reconèixer la feina incansable de d’organitzacions i moviments socials 
en defensa del territori.

4. Cal garantir la participació real i regular de les entitats del territori en la tasca 
de fiscalització i seguiment del control de la seguretat ambiental de la petroquímica.

5. Convé obrir un debat al voltant del model econòmic per al Camp de Tarragona 
que tingui en consideració la diversificació econòmica i que planifiqui la transició 
cap a la química verda, prioritzant la salut i el benestar dels ciutadans.

7.2. Seguretat industrial

7.2.1. Seguretat general
La necessitat de definir i implementar mesures de seguretat en els processos in-

dustrials és incontestable i està plenament assumida per les empreses, els treballa-
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dors i les administracions públiques. En qualsevol activitat industrial hi ha riscos 
inherents que s’han d’avaluar i minimitzar per evitar els accidents i incidents i els 
costos humans i materials que en deriven, tant dins mateix de les instal·lacions in-
dustrials com a l’exterior dels polígons, tal com malauradament va succeir el 14 de 
gener de 2020 a les instal·lacions de l’empresa Iqoxe, a la unitat U3100 de la planta 
de derivats, ubicada al Polígon Sud de Tarragona.

La normativa aplicable a les instal·lacions industrials és prou extensa i les empre-
ses han d’adequar-se als requeriments legals, una adequació que és controlada per 
les administracions públiques, que han de donar la conformitat a les instal·lacions i 
a les mesures de seguretat interior i exterior per garantir que siguin adequades als 
requeriments legals, i en aquest cas la facultat d’inspecció i control correspon a la 
direcció general de seguretat industrial, adscrita al Departament d’Empresa i Co-
neixement.

La indústria petroquímica, com s’ha vist al llarg del temps, es pot catalogar com 
a activitat d’alt risc, no només en l’espai interior de les instal·lacions industrials, sinó 
també per al medi ambient i per als qui viuen dins la corresponent àrea geogràfica 
d’influència. Les empreses i els treballadors del sector en són conscients, i n’han es-
tat sempre. Les persones que viuen o desenvolupen llur activitat quotidiana en els 
àmbits geogràfics d’aquesta indústria ho han viscut amb preocupació i alarma arran 
d’accidents com el que ha donat lloc a aquesta Comissió d’Estudi.

La normativa obliga les empreses del sector a proporcionar a l’administració pú-
blica competent la informació i l’avaluació de riscos necessària per a l’elaboració del 
pla d’emergència exterior (en el cas d’Iqoxe, el Pla d’Emergència Exterior del Sector 
Químic de Catalunya (Plaseqcat) i del pla d’emergència interior o d’autoprotecció, 
per tal de poder gestionar internament la seguretat i la higiene en l’activitat indus-
trial i garantir la màxima seguretat dels treballadors i de les mateixes instal·lacions.

7.2.2. Seguretat interna

1
La Comissió, en matèria de seguretat interna en el sector de la indústria petro-

química, formula les consideracions següents: 
1. Cal un canvi normatiu que determini l’obligació de les empreses del sector 

químic de disposar d’un registre remot, amb sistemes de còpia de seguretat, perquè 
en cas que es produeixi un accident se’n puguin determinar les causes.

2. Cal un canvi normatiu amb relació a l’obligació de les empreses del sector 
químic de disposar de sales de control bunqueritzades a cada planta, amb l’objectiu 
de protegir-ne els treballadors, i de garantir la presència constant a la sala de com a 
mínim un operari.

3. Cal que el Govern, en coordinació amb la Universitat Rovira i Virgili i amb 
el sector químic del Camp de Tarragona, implementi una formació especialitzada 
en matèria de seguretat química, com a màster o postgrau, que esdevingui requisit 
indispensable per a poder exercir determinades responsabilitats en el si de les em-
preses químiques.

4. Cal millorar els controls in situ de les empreses del sector químic per part de 
l’Administració, i en aquest sentit cal incrementar la participació dels Bombers de la 
Generalitat en les funcions de control i, al mateix temps, cal crear, en col·laboració 
amb la subsecretaria competent en matèria d’indústria, un grup tècnic de bombers 
químics.

2
La Comissió comparteix i considera prioritaris els objectius establerts per la Co-

missió de Seguretat i Salut Laboral del Complex Petroquímic de Tarragona, en el 
marc del diàleg i la concertació social: 
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– Assolir acords de millora i d’impuls de l’activitat preventiva al Complex Petro-
químic de Tarragona (CPT).

– Promoure iniciatives amb relació a mètodes i procediments preventius de ris-
cos laborals, i proposar a les empreses del CPT la millora de les condicions o la 
correcció de les deficiències.

– Promoure la realització de l’avaluació de riscos psicosocials de caràcter obli-
gatori a les empreses del CPT i les contractades que encara no en disposin, vigilant 
sobretot els paràmetres de càrrega de treball i ritme de treball.

– Treballar per la recuperació de la confiança de la ciutadania envers les empre-
ses del sector.

– Revisar els models de gestió de la prevenció de riscos laborals i l’organització 
de l’activitat preventiva i proposar-hi millores.

– Vetllar, per mitjà de l’òrgan competent, per la coordinació dels plans d’autopro-
tecció conjunta entre empreses del CPT en els aspectes relatius a l’afectació de se-
guretat i salut laboral dels treballadors.

– Constitució d’un servei de prevenció mancomunat (SPM) per a coordinar situa-
cions que afectin diverses empreses.

– Impulsar accions d’assessorament tècnic especialitzat a les empreses i repre-
sentants dels treballadors en matèria de seguretat i salut laboral.

– Fer un balanç anual de la integració de l’activitat preventiva en el conjunt de 
les empreses del CPT.

– Impulsar el compromís de tots els agents amb la prevenció de riscos i la segu-
retat i salut laboral.

– Garantir la mediació en la resolució dels conflictes que es puguin generar en 
matèria d’activitat preventiva a les empreses del complex.

– Garantir que les empreses contractades per les empreses titulars del CPT com-
pleixin uns estàndards mínims pel que fa a qualitat, prevenció i garanties per als 
treballadors.

– Vetllar perquè les subrogacions es facin de manera transparent i proactiva, sen-
se perjudicar els treballadors afectats.

3
La Comissió formula, així mateix, les consideracions següents: 
1. Cal revisar la normativa catalana en matèria de seguretat industrial, per deter-

minar si cal fer canvis per a millorar-la.
2. Cal tenir present que: 
– Els processos productius són molt especialitzats i necessiten mà d’obra espe-

cialitzada i molt formada per a dur-los a terme amb garanties.
– No es pot buscar l’increment de producció a qualsevol preu.
– Els diferents elements que formen part del procés de producció (estructures, 

maquinària, dispositius barrera en cas d’accident, etc.) han d’estar en perfecte estat 
per l’activitat industrial.

– L’activitat química d’una empresa pot afectar les que es troben situades a prop, 
tant si es produeix un accident com durant l’activitat ordinària, en què les emissions 
interactuen amb les d’altres indústries químiques properes.

3. Cal millorar la coordinació entre els diferents departaments del Govern amb 
competències sobre l’activitat industrial petroquímica (el de Treball, Afers Socials 
i Famílies, el d’Interior, el d’Empresa i Coneixement i el de Territori i Sostenibili-
tat), habilitant un mitjà de coordinació entre els diferents departaments que permeti 
compartir la informació respecte al seguiment de l’activitat habitual de les empreses 
dels polígons petroquímics, de manera que millori la prevenció i la gestió de possi-
bles incidents. o accidents.

4. Cal revisar la normativa catalana en matèria de seguretat industrial, per deter-
minar si cal fer-hi canvis per a millorar-la mentre no s’aprovi la revisió del Decret 
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30/2015, del 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

5. S’ha de controlar la subcontractació d’empreses per al manteniment de les 
instal·lacions industrials petroquímiques, tenint present que no poden garantir el co-
neixement necessari de les plantes i que, per tant, poden empitjorar-ne la seguretat, 
i cal assegurar-se que es compleixen els mínims dels convenis de referència, tant en 
matèria formativa com en matèria salarial.

6. Cal revisar els continguts dels plans d’autoprotecció de les empreses petroquí-
miques i agilitar-ne la tramitació.

7. Cal millorar les mesures de seguretat per als treballadors de les plantes quí-
miques.

8. Cal potenciar i estandarditzar la bunquerització de les sales de control i punts 
d’informació més importants de les plantes químiques, sempre que tècnicament si-
gui possible, i establir les distàncies de seguretat adequades depenent de cada pro-
cés productiu.

9. S’ha de regular la col·laboració obligada entre empreses químiques adjacents, 
tant pel que fa al a valoració de les interaccions entre les diferents emissions com pel 
que fa a les accions que cal emprendre en cas d’accident, i cal establir en aquest sen-
tit protocols per a l’actuació coordinada de les diferents empreses en cas d’accident.

10. Cal retornar la confiança envers l’entorn del sector químic per part dels veïns 
i dels treballadors, amb campanyes específiques d’informació i bona comunicació.

11. Cal crear una comissió de seguretat i salut laboral del complex petroquímic 
de Tarragona que pugui aprofitar la feina feta i les sinergies creades per l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT).

12. Cal modificar la normativa catalana en matèria de seguretat interna en el sec-
tor de la indústria petroquímica, tenint present que l’experiència de les empreses pot 
aportar molt valor afegit i coneixements sobre aquesta activitat industrial.

13. Cal millorar els protocols de seguretat interna i augmentar la inversió en tec-
nologia en matèria de seguretat, coordinar amb el sector químic els plans d’autopro-
tecció propis de cada empresa i aprofundir en els plans de seguretat i en la coordi-
nació de les activitats de prevenció.

14. Cal que hi hagi transparència i transferència de la informació en matèria de 
seguretat entre les empreses del sector, atenent les limitacions que pugui compor-
tar la difusió d’informació del sector Seveso amb relació a la política de seguretat 
nacional.

15. Cal fomentar la indústria 4.0 per damunt de la indústria del procés, de mane-
ra que es pugui assegurar que els registres informàtics són segurs i que el funciona-
ment de la instal·lació no es pot alterar des de fora de la planta.

16. Cal implementar en les plantes que operin dins el sector petroquímic un me-
canisme equivalent al de les caixes negres dels avions.

17. Cal incentivar les empreses perquè creïn centres de control externs a les plan-
tes de producció, prioritzant la seguretat dels treballadors i de la informació.

18. Cal reconèixer la complexitat de la gestió des del punt de vista de seguretat, 
per bé que totes les empreses del sector de la petroquímica, tant al polígon del Camp 
de Tarragona com a qualsevol altre polígon petroquímic d’arreu del món, saben com 
abordar-la.

19. Cal revisar i millorar els diferents plans d’actuació: els que afecten la segure-
tat dels treballadors, els que tracten la seguretat de les instal·lacions i els que tenen 
per objecte la seguretat ciutadana.

20. Cal garantir la continuïtat de les avaluacions de riscos, ja que en alguns ca-
sos hi ha hagut resultats negatius pel que fa als riscos psicotècnics dels treballadors.

21. Cal que hi hagi un retorn de l’activitat productiva, total o parcial, sempre que 
es garanteixin les condicions de seguretat, d’acord amb el dictamen dels experts, i 
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sense descuidar la informació per tal de transmetre confiança i garanties en el fun-
cionament.

22. Cal una internalització dels serveis, és a dir que cal tendir cap a un tipus de 
plantilla amb contractació fixa i deixar enrere la temporalitat de molts treballadors.

23. Cal garantir l’estabilitat de les plantilles i un nombre adequat de llocs de tre-
ball per tal de reduir riscos i accidents laborals.

24. Cal que les empreses es responsabilitzin de la seguretat dels treballadors i 
de les instal·lacions, i cal, per tant, emprendre accions que corregeixin i millorin la 
situació actual.

25. Cal que el Departament de Treball potenciï el seguiment de les empreses en 
temes de seguretat i salut i reforci els efectius de la Inspecció de Treball en el sec-
tor petroquímic, atès el volum de feina en matèria de seguretat industrial al Camp 
de Tarragona.

26. Cal que la indústria petroquímica evolucioni i incorpori components i mate-
rials energètics més nets.

27. Cal que l’Administració implementi eines que facilitin la gestió de llicències, 
plans i permisos de les empreses i que posi immediatament en funcionament la 
finestreta única empresarial, tenint present que la seguretat industrial és responsabi-
litat directa de les empreses i és responsabilitat indirecta dels departaments compe-
tents en matèria de treball i en matèria d’indústria.

4
La Comissió, en matèria de seguretat interna en el sector de la indústria petro-

química, tenint en compte la importància d’aquest sector econòmic a Catalunya, 
tenint present que el complex petroquímic del Camp de Tarragona és un dels més 
importants d’Europa, i atès que davant la perillositat del sector i les possibles conse-
qüències per a la ciutadania que viu al voltant del complex s’han de prendre totes les 
precaucions possibles per a evitar-hi accidents, formula les recomanacions següents: 

1. Cal que l’Administració competent revisi tots els plans d’actuació en el sector 
de la indústria petroquímica: plans d’emergències, plans de riscos i plans d’autopro-
tecció.

2. Cal garantir el compliment de la normativa que obliga totes les empreses i 
plantes dedicades al sector petroquímic a dotar-se d’un pla d’autoprotecció contras-
tat amb el departament de la Generalitat competent en aquesta matèria.

3. Cal que la legislació endureixi els requisits industrials per a la implementació 
de les mesures i barreres de seguretat tècniques de les plantes petroquímiques.

4. Cal augmentar sistemàticament les inspeccions ordinàries a càrrec del depar-
tament competent en matèria d’inspecció de treball en les plantes petroquímiques, 
tant en el camp de les relacions laborals com en el camp dels riscos i la seguretat 
laboral.

5. És necessària i inexcusablement urgent la redacció d’una llei específica de 
gestió d’emergències a la planta petroquímica del Camp de Tarragona, atesa la pro-
ximitat del complex amb zones habitades i equipaments públics i tenint en compte 
que es tracta del complex petroquímic més gran del sud d’Europa.

6. Cal garantir el compliment per part de les empreses de l’obligació de formar 
els treballadors de les plantes petroquímiques subcontractats, de manera que rebin 
la mateixa formació i tinguin les mateixes competències que els treballadors direc-
tes de les empreses.

7. Cal normativitzar d’acord amb criteris tècnics l’obligació de bunquerització de 
les sales de control que estiguin a prop dels reactors.

8. Cal establir mecanismes formatius de gestió per als treballadors, amb pro-
tocols clars, i cal que hi hagi persones responsables de la gestió en cas d’accident.
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9. Cal fer obligatòria la presència en les sales de control de caixes negres, dis-
positius que recullin tota la informació de l’activitat dels diferents reactors de les 
plantes, per poder avaluar després, en cas d’accident, el funcionament de la planta.

5
En el moment en què es va produir el gravíssim accident del 14 de gener de 2020 

al complex petroquímic de Tarragona, l’empresa Iqoxe, com totes les empreses que 
desenvolupen l’activitat industrial en el sector de la petroquímica a Catalunya, es-
tava al corrent de les seves obligacions de facilitació d’informació, tant pel que fa a 
l’elaboració del Plaseqcat com pel que fa a l’elaboració del pla d’autoprotecció, atès 
que és condició indispensable per a disposar dels permisos necessaris per a desen-
volupar l’activitat industrial.

L’avaluació de riscos en la unitat que va patir l’accident, que de ben segur s’havia 
dut a terme d’acord amb els coneixements previs i dins els estàndards de la indús-
tria, tanmateix no era correcta, ja que no havia previst la possibilitat d’un accident 
d’aquestes dimensions en el curs d’un procés habitual en instal·lacions d’aquest tipus, 
com és la sintetització de derivats de l’òxid d’etilè.

Aquesta avaluació insuficient dels riscos va provocar que el centre de control de 
la planta no estigués prou protegit, amb les terribles conseqüències que va tenir per 
als treballadors morts arran de l’explosió.

La planta sinistrada disposava d’una tecnologia d’última generació, de disseny 
nord-americà i construcció espanyola, que s’havia instal·lat el 2017, i havia produït 
amb anterioritat diversos lots de metoxipolietilenglicol de massa molecular 500 
(MPEG 500), sense cap mena d’incident o fet que permetés sospitar que es pogués 
arribar a produir una explosió com la del 14 de gener de 2020. De fet, aquesta planta 
era la més moderna i avançada de què disposava Iqoxe al Polígon Sud de Tarragona.

L’empresa Iqoxe va encarregar a l’Institut Químic de Sarrià (IQS) l’elaboració 
d’un informe tècnic per a determinar la seqüència més probable de successos que 
van causar l’accident. Aquest informe, elaborat per dos enginyers químics de pres-
tigi reconegut, es va presentar el mes de juny de 2020, i els autors han comparegut 
posteriorment davant aquesta comissió per presentar-lo.

D’altra banda, la Generalitat va encarregar a la consultora noruega DNV GL, 
experta en gestió de riscos i seguretat i qualitat industrial, un informe sobre les cau-
ses de l’accident, que va ésser lliurat al Departament d’Empresa i Coneixement el 
mes de juliol de 2020 i va ésser presentat davant aquesta comissió d’estudi en data 
2 de novembre de 2020 pel director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, 
acompanyat pel subdirector de Seguretat Industrial.

En el moment en què va es produir l’explosió, va quedar totalment destruït el 
centre de control de la planta U3100, i hi van perdre la vida el cap de la planta de 
derivats i el cap de torn.

Cal dir que no s’ha pogut disposar de cap registre del procés reactiu en curs en 
el moment de l’accident, ja que van quedar destruïts a conseqüència de l’accident, i 
que cap dels dos informes, ni l’encarregat per l’empresa a l’IQS ni l’encarregat per 
la Generalitat a la consultora DNV GL, no han pogut disposar d’informació de re-
gistres ni de testimonis directes de l’explosió.

L’informe de l’IQS conclou que l’explosió es va produir per un excés de pressió al 
reactor R3131 provocat pels gasos generats en la descomposició tèrmica del produc-
te de reacció, l’MPEG 500. Aquesta descomposició, pràcticament explosiva, que era 
desconeguda per part de la indústria química, i de la qual no hi havia cap referència 
bibliogràfica, es va produir per l’alliberament de gran quantitat de calor per una re-
acció ràpida de l’òxid d’etilè acumulat al cap del reactor. L’explosió final es va pro-
duir com a resultat d’una concatenació de causes imprevisibles, la principal de les 
quals és el desconeixement previ per part de la indústria química de la ràpida des-
composició d’aquest producte a una temperatura superior als 350 graus centígrads. 
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L’informe defensa que la tecnologia de què disposava la unitat U3100 era la més 
avançada disponible, que la instal·lació complia a bastament tots els requeriments de 
la indústria i que la descomposició de l’MPEG 500 era un fenomen no documentat, 
desconegut fins al moment de l’accident, la qual cosa justifica el fet que cap estu-
di de seguretat previ vinculat a aquesta tecnologia no hagués previst la reacció de 
descomposició d’un producte sintetitzat que, d’altra banda, no està classificat com a 
perillós al Reglament CE 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de 
desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles.

L’informe de la consultora DNV GL conclou que l’explosió va tenir origen en 
la descomposició tèrmica de l’òxid d’etilè present al reactor R3131, provocada per 
l’existència d’una font de calor externa que l’informe considera que pot tractar-se 
d’un incendi (possiblement menor), que va fer que una part del sistema connectat al 
reactor (canonades, vàlvules, accessoris) assolís la temperatura de descomposició de 
l’òxid d’etilè. La hipòtesi de les causes de l’explosió que defensa l’informe és la for-
mació d’una mescla descomponible d’òxid d’etilè (sia per una fallada en el control 
de pressió de nitrogen a l’entrada del reactor, sia per una fuita externa que hauria 
deixat escapar una mescla de nitrogen i òxid d’etilè que hauria estat reemplaçada 
per òxid d’etilè pur), que en entrar en contacte amb una font de calor provocada per 
un incendi va incidir en part del procés adjunt al reactor, la qual cosa va provocar la 
descomposició tèrmica del lot número 7 i la consegüent explosió del reactor, perquè 
no va poder aguantar la pressió provocada per aquest procés de descomposició, amb 
les conseqüències fatals conegudes.

Tot i que els informes no coincideixen plenament en la causa més probable de 
l’explosió, les dues hipòtesis són prou versemblants i apunten a una reacció tèrmica 
de descomposició d’un dels productes presents en el reactor (l’MPEG 500, en el cas 
de l’informe de l’IQS; l’òxid d’etilè seguit del lot d’MPEG 500 sintetitzat, en el cas de 
l’informe de DNV GL), amb el consegüent increment molt ràpid de gasos de descom-
posició i de pressió a l’interior del reactor R3131, que va rebentar de forma explosiva i 
va produir l’incendi posterior i el fatal desenllaç, amb tres morts i vuit ferits, alguns 
dels quals molt greus.

La unitat U3100 en què es va produir l’explosió del reactor R3131 havia estat 
construïda l’any 2017 per la consultora espanyola d’enginyeria IDOM sota llicèn-
cia de l’empresa nord americana HHT Services Inc, i disposava d’una tecnologia 
d’avantguarda en la producció de derivats de l’òxid d’etilè, com és el cas de l’MPEG 
500. La implantació de la unitat U3100 es va construir d’acord amb els estàndards 
de la indústria i disposava dels instruments de control i d’operació requerits per part 
del propietari de la tecnologia. Abans del dimarts 14 de gener de 2020 havia sinte-
titzat diversos lots d’MPEG 500 sense cap mena d’incident rellevant que fes pensar 
en la possibilitat d’un accident de les dimensions del que va ocórrer aquell fatídic 
dia al voltant de les 18: 40h.

Cal fer avinent que CL Grupo Industrial va adquirir el 2014 els actius productius 
de l’empresa Industrias Químicas Asociadas (IQA), pionera al Polígon Sud, que era 
propietat de La Seda de Barcelona, aleshores en concurs de creditors, va crear Iqo-
xe i va iniciar un procés de reorientació de l’activitat industrial i d’inversions per a 
ampliar les instal·lacions de la planta, amb la creació de dues noves unitats de deri-
vats, la U3100, construïda al 2017 i ara sinistrada, i la U3200, que va iniciar la seva 
activitat al 2019.

La nova empresa va optar per una política de control i reducció de costos labo-
rals, amb ajust de plantilla i contenció salarial. Aquesta política ha donat lloc a un 
augment significatiu de la càrrega de treball, tant en els àmbits de producció com en 
l’administratiu, i a una contenció de les remuneracions salarials.

Els conflictes entre l’empresa i la representació dels treballadors en el comitè 
d’empresa han estat relacionats amb qüestions laborals desvinculades de la seguretat.
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Els incidents de seguretat que s’han produït a la planta d’Iqoxe (més d’un cente-
nar, en paraules de la representació del comitè d’empresa) són les habituals comu-
nicacions de control d’incidències que es produeixen a totes les indústries d’aquest 
i d’altres sectors i que tenen com a objectiu la gestió dels riscos i evitar que aquests 
incidents puguin donar lloc a accidents de major o menor gravetat.

El principal motiu de conflicte entre el comitè d’empresa com a representació 
dels treballadors i la direcció de l’empresa Iqoxe ha estat l’ajustada plantilla. L’ajust 
es va fer al 2014 i a principis del 2015 i la plantilla s’ha mantingut pràcticament in-
alterada malgrat el creixement de les instal·lacions i de la producció industrial de la 
companyia.

L’ajustat nombre d’efectius de la plantilla ha tingut com a conseqüència que la 
càrrega de treball dels treballadors de totes les seccions de l’empresa (producció, 
administració, oficines, serveis generals, manteniment, informàtica, etc.) hagi estat 
sempre molt alta.

L’any 2019 es va fer una nova avaluació de riscos psicosocials, referida a la càr-
rega de treball i l’estrès associat, que va donar uns resultats molt dolents, sobretot en 
el sistema de rol i càrrega de treball. El risc detectat en aquest sentit era molt alt a 
totes les seccions d’activitat de l’empresa, especialment en oficines i administració, 
fins i tot per damunt de l’àrea de producció.

La representació dels treballadors, en qualsevol cas, ha descartat una vinculació 
directa entre la càrrega de treball i la seguretat industrial a les instal·lacions d’Iqoxe, 
i ha descartat la limitació de la plantilla i la càrrega de treball com a possible causa 
de desatenció i descontrol que pogués donar lloc al terrible accident succeït a la uni-
tat U3100 el 14 de gener de 2020.

La manca de comunicació inicial de les circumstàncies de l’accident no va és-
ser conseqüència d’una mala aplicació del pla d’autoprotecció vigent en el moment 
de l’explosió. Tant la persona que havia d’ésser el director de l’emergència, el cap de 
planta, Òscar Saladié, com la persona que havia d’ésser cap d’intervenció, Òscar 
Atance, van perdre la vida en el moment de l’explosió, i els operadors van resultar 
ferits. El personal present a les instal·lacions van centrar els esforços inicials a atu-
rar amb seguretat l’activitat de la resta d’unitats en servei i a minimitzar tant com es 
pogués els efectes immediats de l’explosió i de l’incendi que estava actiu a la unitat 
U3100.

El descontrol inicial pel que fa a l’activació de l’emergència es va produir no no-
més per la manca de comunicació immediata de l’accident per part dels responsa-
bles de l’empresa (que era impossible, atesos els efectes de l’explosió), sinó també 
per la dificultat que es va tenir des del centre de coordinació operativa del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Reus a l’hora d’identificar la ubi-
cació de l’incendi posterior a l’explosió en el Polígon Sud de Tarragona.

La primera reacció a la terrible explosió i el posterior incendi va ésser la dels 
mateixos treballadors i tècnics de l’empresa Iqoxe, sota la direcció de Ferran Cabré, 
cap de la planta d’òxid d’etilè, que es va reincorporar a les instal·lacions pocs minuts 
després d’abandonar-les i tan bon punt es va produir l’accident.

Les primeres dotacions de bombers que van participar en les tasques de rescat 
i de contenció de l’incendi posterior a l’explosió van ésser les del Parc Químic del 
Polígon Sud.

6
La Comissió, així mateix, en matèria de seguretat interna en el sector de la in-

dústria petroquímica, formula les recomanacions següents: 
1. Convé que l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) i la Fe-

deració Empresarial Catalana del Sector Químic (Fedequim), i totes les empreses 
i associacions que en formen part, revisin en profunditat les polítiques de seguretat 
industrial i salut laboral. Aquesta revisió profunda s’hauria d’impulsar i gestionar 
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des d’un grup de treball específic en què s’integrin una representació de les empre-
ses, dels representants dels treballadors i de consultores especialitzades en gestió de 
la seguretat industrial.

2. Convé que les federacions i associacions sectorials i les empreses que en for-
men part revisin en profunditat els riscos inherents a cadascun dels productes i pro-
cessos industrials que en conformen l’activitat, per tal que quedin analitzats tots els 
escenaris possibles i es pugui evitar que es produeixin accidents de gravetat derivats 
de processos industrials avaluats incorrectament. Aquestes revisions han d’ésser va-
lidades i certificades per un organisme de control i revisades i aprovades posterior-
ment pel Departament d’Empresa i Coneixement, que ha de fer l’anàlisi final dels 
riscos.

3. Cal que l’Administració de la Generalitat revisi, en els àmbits de treball i de 
seguretat industrial, els requeriments formatius i d’expertesa i especialització exigi-
bles a tots els treballadors d’empreses subcontractades o amb contractes temporals 
que duguin a terme tasques laborals en qualsevol empresa del sector químic, i que 
es recullin amb precisió les especificitats de cadascuna de les empreses i dels pro-
cessos industrials i els productes que cadascuna produeix. Aquesta capacitació i es-
pecialització ha d’ésser condició indispensable i ineludible per a poder dur a terme 
tasques laborals en les plantes de producció.

4. Cal que el Govern millori la gestió administrativa i d’inspecció relativa a la 
tramitació, la revisió i l’aprovació dels plans d’autoprotecció de les empreses del 
sector petroquímic, per tal d’evitar possibles retards i verificar l’adequació de les 
mesures de seguretat als riscos associats a cadascuna de les activitats industrials.

7.2.3. Seguretat externa

1
La Comissió, en matèria de seguretat externa en el sector de la indústria petro-

química, formula les consideracions següents: 
1. Cal que el Govern defineixi molt clarament, en coordinació amb el sector 

químic, quins són els protocols d’activació de sirenes en cas d’emergència química.
2. És imprescindible la instal·lació de sensors perimetrals remots per tal de me-

surar la qualitat de l’aire de manera immediata en cas que es produeixi un accident, 
per determinar tan aviat com sigui possible si pot tenir afectacions per a la seguretat 
de les persones de l’entorn.

3. Cal una reavaluació de riscos de la indústria química, i també una actualitza-
ció de la normativa europea en seguretat industrial, coneguda com a directiva Se-
veso.

4. Cal que el Govern, amb l’objectiu de garantir la qualitat de l’aire, i atenent l’es-
pecificitat del polígon petroquímic del Camp de Tarragona, mesuri tots els compos-
tos orgànics volàtils generats per les emissions característiques de l’activitat indus-
trial, i estableixi límits normatius associats a les emissions d’aquests components. 
En aquest sentit, cal revisar els límits ja establerts per a determinats compostos per 
a corroborar que el sentit amb què es van establir és aplicable en un context singu-
lar com el del Camp de Tarragona, en particular pel que fa a l’establiment de valors 
límit contemplant només mitjanes anuals.

5. Cal controlar les emissions que produeix l’activitat industrial química i petro-
química, per l’impacte que té sobre el medi ambient i per l’impacte que pot tenir so-
bre la salut de les persones, per bé que al llarg del temps hagi millorat els processos 
productius per tal de disminuir l’impacte ambiental.

6. Cal reforçar la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfè-
rica a les comarques de Tarragona, avançar en la millora de la xarxa d’estacions de 
mesurament de la qualitat de l’aire en aquestes comarques i estudiar la possibilitat 
de regular el mesurament de compostos que poden tenir incidència en el medi am-
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bient i la salut de les persones i que a hores d’ara no són de mesurament i control 
obligatoris.

7. Cal impulsar una major activitat de la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp 
de Tarragona, per tal que sigui un veritable instrument d’anàlisi, valoració i millo-
ra de l’aire a les comarques de Tarragona.

8. Cal impulsar la reconversió de l’activitat petroquímica per tal d’incorporar en 
els seus processos productius l’hidrogen verd, per tal de fer-la més eficient, tant des 
d’un punt de vista ambiental com des d’un punt de vista econòmicament, i per tal de 
garantir-ne la competitivitat i, per tant, la continuïtat en el territori.

9. Cal recosir la confiança entre els veïns del territori i el sector químic.
10. Cal que la informació no sigui propietat de les empreses si afecta la societat 

civil: la informació que no sigui considerada confidencial per motius de seguretat 
nacional ha d’ésser transversal i transparent, perquè la informació és clau per a po-
der gestionar bé el territori.

11. Cal actualitzar el marc normatiu català en l’àmbit de la seguretat industrial.
12. Cal garantir el desplegament adequat del Plaseqta, amb el finançament, la 

coordinació amb l’entorn i la participació de tots els agents que hi intervenen.
13. Cal que el Plaseqta es gestioni des del mateix territori, tenint en compte tots 

els actors que l’integren: institucions, societat civil i cossos d’emergències.
14. Cal que les informacions entre administracions no siguin contradictòries en 

casos d’emergències, i cal, per tant, establir protocols clars de coordinació.
15. Cal anar més enllà de fer sonar sirenes: el debat sobre les sirenes deixa en 

evidència la manca de mecanismes adequats d’avís.
16. Cal que s’atengui com abans millor la reparació dels desperfectes causats per 

l’explosió.
17. Cal implementar la formació a la població sobre la manera d’actuar en cas 

d’emergència.
18. Cal una formació continuada en seguretat química per als càrrecs electes, els 

professionals d’emergències i la societat civil.
19. Cal treballar i implementar plans i mecanismes de formació i educació de la 

població pel que fa a la seguretat i a les emergències.
20. Cal que la societat civil pugui estar informada del que passa constantment.
21. Cal empoderar el Camp de Tarragona en el sector petroquímic, atès que els 

veïns no saben prou bé què tenen al costat ni què s’hi produeix: cal aquesta cultu-
rització específica precisament per tenir consciència de quin punt de perillositat hi 
pot arribar a haver.

22. Cal que els ciutadans puguin estar informats en qualsevol moment, ja que, 
com més informació es té, més tranquil·litat es genera entre la societat civil.

23. Cal crear una formació que estableixi uns protocols per als ciutadans de les 
poblacions que envolten els complexos petroquímics, per tal de conviure-hi amb 
normalitat.

24. Cal que les persones que es dediquin al Camp de Tarragona al sector de la 
seguretat ciutadana, tant pública com privada, disposin d’una formació prèvia en 
protocols d’actuació relacionats amb la seguretat química.

25. Cal que el Camp de Tarragona convisqui obertament amb la realitat indus-
trial que el caracteritza, que es familiaritzi amb el sector químic: el fet de que hi 
hagi veïns que no saben què és una petroquímica fa que es creï la necessitat de for-
macions a tots els nivells i per a totes les franges d’edat, des de les escoles fins als 
centres cívics.

26. Cal que la informació que tenen les empreses sobre els gasos emesos i sobre 
la possibilitat de perill sigui més accessible al públic i, per descomptat, estigui a dis-
posició de les administracions.

27. Cal abordar les problemàtiques que afecten les males olors que emeten les 
plantes de producció.
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28. Cal millorar la transparència amb relació a la qualitat de l’aire, i vetllar per fer 
arribar als ciutadans les qüestions que es debaten a la Mesa de Qualitat Ambiental.

29. Cal vetllar perquè es garanteixi als ciutadans el dret a una bona qualitat am-
biental, en general, i a una bona qualitat de l’aire, en particular, a tot el territori d’in-
fluència del sector petroquímic.

30. Cal incrementar la coordinació amb els grups de primera intervenció en la 
determinació dels gasos que s’han de mesurar en cada cas i en el suport necessari 
del personal tècnic.

31. Cal que disposar d’una normativa adaptada a la indústria del Camp de Tar-
ragona, en la mesura que cal que la legislació sigui específica per a cada una de les 
zones i regions on es produeixen diferents components químics.

32. Cal revisar tots els compostos que no estan regulats i legislar perquè aquests 
paràmetres tinguin uns límits estudiats des del punt de vista de la salut pública.

33. Cal detectar i regular tots els compostos que poden provocar malalties can-
cerígenes.

34. Cal tenir present que no és vàlid comparar la contaminació atmosfèrica amb 
la d’altres territoris com Barcelona, tant perquè la realitat de contaminació és di-
ferent com perquè l’objectiu ha d’ésser comparar-se amb indicadors millors i igua-
lar-los.

35. Cal incorporar al Pla 2020 la funció del grup de control ambiental.
36. Cal gestionar conjuntament la comunicació de les tasques de control de l’aire 

amb els diferents grups implicats.
37. Cal actuar davant la Unió Europea perquè les qüestions relatives a la segure-

tat de les indústries químiques siguin tractades per la Comissió de Medi Ambient i 
pel grup de treball al Parlament Europeu, i cal proposar a la Unió Europea la modi-
ficació de la directiva Seveso.

38. Cal crear un observatori que exposi els components que s’emeten, tant els 
regulats com els no regulats.

39. Cal crear un grup de treball amb les indústries.

2
La Comissió, en matèria de seguretat externa a les empreses, tenint present que 

la seguretat en els territoris en què hi ha instal·lats polígons petroquímics és un ele-
ment essencial per a un funcionament òptim d’aquesta activitat, i perquè la ciutada-
nia hi tingui confiança, formula les consideracions següents: 

1. Cal adoptar les mesures necessàries perquè els polígons industrials petroquí-
mics es dotin d’unitats especialitzades en la prevenció de riscos d’accidents i riscos 
químics.

2. Cal establir l’obligatorietat d’instal·lar mesuradors de la qualitat de l’aire al 
voltant del polígon i de les ciutats i els pobles de l’entorn.

3. Cal establir l’obligatorietat de dotar els polígons d’unitats d’acció ràpida que 
en cas d’accident puguin actuar immediatament.

4. Cal millorar els sistemes de comunicació a l’interior de les empreses i els sis-
temes de coordinació dins el polígon per mitjà de la creació d’una unitat de gestió 
de crisi en el si del complex petroquímic, en contacte directe amb els serveis d’emer-
gències de la Generalitat.

5. Cal fer campanyes de sensibilització a la ciutadania del que és la indústria pe-
troquímica.

6. Cal que es duguin a terme simulacres dos cops l’any a les ciutats del voltant 
del complex petroquímic del Camp de Tarragona.

3
Les conseqüències immediates de l’accident, amb la mort a causa de l’explosió 

del reactor R3131 de les dues persones que haurien d’haver activat i dirigit el pla 
d’autoprotecció de l’empresa Iqoxe, va endarrerir notablement la comunicació de 
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l’empresa amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), que va re-
bre els primers avisos per trucades de veïns de la zona al Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 i per les comunicacions rebudes des del cos de bombers 
que feien front a l’emergència.

El Cecat de Reus va tenir dificultats a l’hora d’identificar de manera immediata 
l’empresa afectada per l’accident, tot i que l’incendi posterior a l’explosió era visible 
des de les càmeres de televisió que emetien les imatges en temps real.

L’activació del Plaseqcat en fase d’alerta es va produir a les 18: 58h del 14 de ge-
ner de 2020, vint minuts després que es comencessin a rebre trucades sobre l’explo-
sió i incendi posterior al 112.

L’activació del Plaseqcat en fase d’emergència es va produir al voltant de les 19: 
15h, quan els bombers van informar que hi havia ferits greus arran de l’explosió.

Els primers avisos a la població es van fer a través de la xarxa social Twitter, al 
voltant de les 19: 06h, i demanaven el confinament preventiu en cas que es notessin 
molèsties a causa del fum. Aquests avisos es van reiterar al voltant de les 19: 15h, 
amb indicació de les poblacions veïnes al Polígon.

A les 19:30h els Bombers avisen el Cecat de la possible afectació per òxid d’etilè, 
i s’avalua la possibilitat de declarar el nivell 3 de l’emergència, que obliga al confi-
nament i a fer sonar les sirenes d’avís.

A les 19:34h s’anuncia per Twitter que es faran sonar les sirenes a Vila-seca, a la 
Pineda, a la Canonja, a Tarragona, a Bonavista i a la Universitat Laboral.

A les 19:38h es contacta amb l’empresa Iqoxe, que informa que la planta afectada 
és la de derivats, i no pas la d’òxid d’etilè. Aquesta informació és corroborada pels 
Bombers que actuen in situ, i això fa que es determini el manteniment de l’emergèn-
cia en el nivell 2 i es decideixi no fer sonar finalment les sirenes.

La informació disponible al Plaseqcat amb relació als riscos d’explosió d’un re-
actor a l’empresa Iqoxe no preveia la possibilitat d’afectació externa, perquè el radi 
d’acció determinat per a aquest tipus d’explosió no excedia els quaranta metres. 
Això va fer que les primeres hores, després de l’explosió, el Cecat no vinculés amb 
l’explosió del reactor R3131 l’ensorrament de part d’un habitatge al barri de Torre-
forta de Tarragona, que va causar la mort del seu propietari.

La dimensió final de l’explosió va fer que al voltant de les instal·lacions d’Iqoxe, 
en un radi d’uns quants centenars de metres, molt superior al previst en l’avaluació 
de riscos per al cas d’explosió d’un reactor, hi impactés com si fos metralla una gran 
quantitat de ferralla que afortunadament no va causar cap altra víctima a les rodalies 
de l’empresa, llevat del veí de Torreforta ja esmentat.

Les dimensions de l’incendi, que es va mantenir actiu fins a la tarda de l’endemà, 
el 15 de gener, juntament amb la constatació dels danys provocats per l’explosió en 
molts habitatges dels barris adjacents i amb les informacions contradictòries rebu-
des pels veïns, especialment en les primeres hores de l’emergència, van provocar 
un gran neguit entre la població i un augment considerable de la preocupació per la 
seva seguretat.

Per tot això, la Comissió adopta les recomanacions següents: 
1. Cal que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) incorpori 

les millores tecnològiques necessàries per a mantenir un control detallat de les ins-
tal·lacions industrials dels polígons químics a Catalunya i millori el control mitjan-
çant videocàmeres, per poder identificar la ubicació precisa de qualsevol incident o 
accident que es pugui produir.

2. Cal establir protocols de col·laboració entre la Direcció General de Protecció 
Civil del Departament d’Interior amb els mitjans de comunicació locals públics i 
privats (televisió, ràdio, premsa digital, etc.) per poder donar a la ciutadania en les 
millors condicions i amb el mínim retard possible la informació i les instruccions 
adequades un cop s’activi un pla d’emergència exterior del sector químic, tant si és 
el de Catalunya (Plaseqcat) com si és el de Tarragona (Plaseqta).
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3. Cal que Protecció Civil incorpori les associacions i federacions d’associacions 
de veïns al sistema de comunicació de les emergències.

4. Cal establir un sistema de comunicació per megafonia, complementari a les 
sirenes d’avís, en cadascun dels municipis afectats per polígons i indústries del sec-
tor químic a Catalunya, que permeti, en cas d’emergència, alertar la ciutadania en 
nuclis urbans, urbanitzacions, polígons industrials i llocs de pública concurrència.

5. Cal potenciar la xarxa de control mediambiental i de qualitat de l’aire i aug-
mentar els punts de mesurament i la dotació del personal adscrit a aquesta tasca per 
part de l’Administració de la Generalitat, tant a l’interior dels polígons químics com 
en l’entorn més proper.

6. Cal que el Govern faci revisions exhaustives de la situació real als diferents 
polígons industrials de la indústria química amb relació a la presència en el medi 
ambient dels elements i els compostos químics perillosos que intervenen en aquesta 
activitat industrial, tant pel que fa a la qualitat de l’aire com pel que fa a la possible 
contaminació del sòl i dels aqüífers. Aquestes revisions haurien de tenir continuï-
tat en el temps i s’haurien de fer en col·laboració amb els ajuntaments de les àrees 
d’influència, les empreses del sector, el món acadèmic i els organismes de control.

7. Les empreses químiques, per mitjà de l’Associació d’Empreses Químiques 
de Tarragona (AEQT) i de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
(Fedequim) i les associacions que en formen part a la resta de Catalunya, haurien 
d’elaborar i executar un programa específic de comunicació i divulgació per posar 
a l’abast de la ciutadania amb la màxima transparència tota la informació relativa a 
l’activitat industrial, les matèries primeres i els productes finals, i per a dur a terme 
correctament aquesta tasca informativa haurien de comptar amb la participació dels 
ajuntaments i de les associacions i federacions d’associacions de veïns de les àrees 
d’influència.

7.2.4. Seguretat laboral
La Comissió, en matèria de seguretat laboral en el sector de la indústria petro-

química: 
1. Recomana al Govern de l’Estat que fixi legalment els equips de treball mínims 

a la indústria petroquímica.
2. Insta el Departament de Treball a establir una campanya específica de la Ins-

pecció de Treball a la indústria petroquímica amb l’objectiu de revisar com a mínim 
cada sis mesos la contractació temporal, els equips de treball i els ritmes de treball.

3. Acorda comunicar de manera separada aquest bloc de conclusions a la Fisca-
lia, per si en les actuacions prèvies a l’accident del 14 de gener de 2020 es pot haver 
incorregut en delictes contra els drets dels treballadors.

7.3. Gestió d’emergències

7.3.1. Gestió general
La Comissió, en matèria de la gestió general de les emergències a nivell d’empre-

ses i complexos industrials, i tenint en compte que, per bé que es van implementar 
els protocols i les accions recollits als plans d’emergència, en aquest cas concret van 
semblar insuficients, formula les recomanacions següents: 

1. Cal incrementar els recursos de les unitats d’emergències de les empreses i els 
complexos industrials, i crear aquesta unitat on encara no n’hi hagi.

2. Cal garantir la comunicació directa entre el Cecat i el gabinet de crisi corres-
ponent, en cas d’accident, per conèixer els fets en temps real.

3. Cal que la implementació del Plaseqta per part del Govern, pel que fa als me-
canismes de comunicació i els protocols d’actuació es faci amb la participació de 
les associacions de veïns, dotant-lo dels recursos necessaris per al desplegament del 
Pla i sotmetent-lo a una revisió anual per part de la comissió d’actualització, amb la 
participació dels veïns organitzats de la zona i dels sindicats representatius.
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4. Cal establir les infraestructures de comunicació necessàries per a garantir la 
comunicació en cas d’accident i posar en marxa els mecanismes necessaris de ne-
gociació amb el Govern de l’Estat per a establir el mecanisme d’avís per missatges 
de text telefònics (SMS).

5. Cal establir els mecanismes necessaris per a endurir la directiva europea Se-
veso de seguretat química

6. Cal garantir el control de la renovació dels plans de protecció civil amb la mo-
bilització dels recursos necessaris.

7. Cal establir mecanismes de senyalització informativa sobre què fer en cas 
d’accident a les ciutats properes al complex petroquímic.

8. Cal continuar treballant en la formació i la sensibilització dels veïns del Camp 
de Tarragona envers la indústria petroquímica i els seus riscos, amb la convenient 
participació del teixit social de barris i pobles, i cal que les empreses del polígon, la 
Direcció General de Protecció Civil i els ajuntaments posin a disposició els recursos 
necessaris per a dur a terme aquestes accions.

9. Cal incrementar les unitats del servei d’emergències mèdiques al Camp de 
Tarragona.

7.3.2. Gestió interna

1
La Comissió, en matèria de la gestió interna de les emergències en els complexos 

petroquímics, formula les recomanacions següents: 
1. És imprescindible que les empreses químiques disposin d’un protocol d’emer-

gència en què no s’atribueixi la responsabilitat de manera exclusiva en treballadors 
que poden ésser víctimes d’un accident.

2. Cal que tota la documentació d’emergència i de seguretat pròpia de cada em-
presa tingui la màxima transparència possible.

3. Cal establir mecanismes perquè les empreses del sector químic informin de 
manera coordinada les autoritats pertinents en cas que es produeixi un accident en 
una empresa veïna, per garantir que l’avís d’accident sigui immediat.

4. Cal millorar els protocols de comunicació a l’administració corresponent de 
possibles incidents o accidents.

5. Cal millorar els protocols de comunicació entre les empreses dels diferents 
polígons en cas de possibles incidents o accidents.

6. Cal que la informació que consta en els sistemes interns de les plantes en el 
moment d’un accident sigui accessible, i cal per tant que aquestes dades es regis-
trin en servidors externs, fora de la planta, a fi que no es perdin amb una eventual 
explosió.

7. Cal que els alcaldes participin en la presa de decisions, tal com ja estava pre-
vist, participació que s’ha reforçat en el Plaseqta 2020 i que han d’exercir activament 
en coordinació amb el Departament d’Interior, d’acord amb el que disposen els pro-
tocols i plans d’emergència.

8. Cal reconèixer el màxim rigor en l’actuació dels delegats d’interior i salut.
9. Cal reclamar a les empreses que, en compliment de les obligacions que els 

corresponen, es dotin dels elements d’autoprotecció i segueixin els protocols d’avís i 
comunicació immediats en cas d’emergència, tal com estableixen els plans i la nor-
mativa.

10. Cal que les empreses tinguin identificada persones de contacte fora del centre 
de treball, com a contactes alternatius, per al cas en què tots els contactes s’hagin 
vist afectats per l’accident.
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2
La Comissió, en aquest sentit, formula les recomanacions següents: 
1. Cal aprovar una regulació perquè les empreses petroquímiques garanteixin 

que hi ha sempre dues persones de contacte en cas d’accident, una al centre de tre-
ball i una altra fora.

2. Cal enfortir la coordinació entre les administracions i les empreses en la ges-
tió de les emergències.

3. Cal establir un mecanisme que garanteixi que els sistemes d’emergències pu-
guin accedir a la informació sobre els productes i els processos que es duen a terme 
a la planta afectada en els supòsits d’accident, amb una via de contacte directa i im-
mediata amb el centre de treball o amb els representants de l’empresa, i cal que la 
caixa negra estigui sempre a disposició de la Inspecció de Treball.

4. Cal que la Generalitat desenvolupi un sistema de monitorització remota de to-
tes les indústries químiques, a fi de poder actuar amb la màxima diligència i eficàcia 
en les incidències que es produeixin.

5. Cal exigir a les empreses del complex petroquímic del Camp de Tarragona 
una millor comunicació amb el conjunt de la societat, especialment per mitjà d’una 
participació activa en campanyes informatives, sostingudes en el temps, que infor-
min els veïns sobre com actuar en cas d’accident.

3
Cal assenyalar que totes les empreses del sector petroquímic tenen els plans 

d’emergència interior o d’autoprotecció corresponents, imprescindibles per a po-
der disposar de la corresponent llicència d’activitat, que l’avaluació i el control dels 
plans d’emergència interior o d’autoprotecció corresponen al Departament d’Em-
presa i Coneixement, per mitjà de la direcció general de seguretat industrial, i que 
l’empresa Iqoxe havia actualitzat en temps i forma el seu pla d’autoprotecció.

Ara bé, l’avaluació dels riscos derivats de la producció d’MPEG 500 en el reactor 
R3131, tot i haver-se fet d’acord amb els estàndards de la indústria, era del tot incor-
recta. El pla d’autoprotecció d’Iqoxe va quedar àmpliament desbordat per la terrible 
explosió que va desencadenar l’accident la tarda del 14 de gener de 2020.

Els responsables directes de l’activació i el control del pla d’autoprotecció van 
perdre la vida arran de l’explosió del reactor R3131, de manera que la gestió inter-
na de l’emergència va estar descoordinada després de l’accident uns quants minuts, 
probablement també pel terrible impacte emocional causat per la gravetat visible del 
desastre que s’havia produït.

L’avaluació incorrecta dels riscos inherents al procés de fabricació de l’MPEG 
500 en el reactor R3131 va provocar que el centre de control de la unitat de derivats 
U3100 estigués exposat a un risc molt greu no avaluat, amb les terribles conseqüèn-
cies que va patir en el moment de l’explosió, que va ésser fatal per als treballadors 
que hi eren.

En aquest sentit, la Comissió: 
1. Demana a les empreses del sector petroquímic que sotmetin a una revisió pro-

funda de les avaluacions de riscos dels diferents processos industrials que duen a 
terme i que actualitzin convenientment els plans d’autoprotecció.

2. Insta l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) i la Federa-
ció Empresarial Catalana del Sector Químic (Fedequim), i les associacions que en 
formen part, a crear un grup de treball en què s’integrin responsables de seguretat 
de les principals empreses classificades de nivell alt, de conformitat amb la directiva 
Seveso, i una representació dels principals agents socials, com a instrument consul-
tiu, amb la finalitat d’assessorar les empreses del sector en la millora de la seguretat 
industrial i de la salut laboral.
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7.3.3. Gestió externa

1
La Comissió, en matèria de la gestió externa de les emergències en els comple-

xos petroquímics: 
1. Insta el Govern a fer efectiu el retorn urgent del Plaseqta al Camp de Tarra-

gona, de manera que la presa de decisions en cas d’accident químic es faci des del 
mateix territori i no pas centralitzada des del Plaseqcat, amb la dotació de recursos 
econòmics i humans necessaris que permeti aplicar el Pla immediatament en cas 
que sigui necessari, i en aquest terreny remarca que és imprescindible el treball co-
ordinat entre administracions, sector químic i veïns per tal de donar a conèixer les 
novetats que deriven del Plaseqta.

2. Insta el Govern a fer servir en cas d’emergència, per fer arribar la informació 
de la manera més ràpida possible a la ciutadania, els avisos massius geolocalitzats, 
per mitjà del sistema de cell broadcasting, que ja s’utilitza en altres països per a aler-
tar la ciutadania en casos de terratrèmols o atemptats terroristes. Per poder disposar 
d’aquest sistema, cal que l’Administració de l’Estat transposi el Codi europeu de les 
comunicacions electròniques, que fixa el 21 de juny de 2022 com a data límit per 
a desplegar el servei de cell broadcasting a tots els estats de la Unió Europea, i cal 
tenir en compte en aquest sentit la proximitat de la indústria química amb les zones 
turístiques de Vila-seca i Salou.

3. Insta la indústria química a treballar per una major transparència, posant a 
disposició de la ciutadania, d’acord amb les administracions públiques, tota la in-
formació relativa a la indústria química, tant des del punt de vista dels materials que 
s’utilitzen i els productes que es fabriquen com des del punt de vista dels riscos dels 
processos de producció.

4. Insta el Governa impartir formació a la ciutadania en matèria d’emergències 
químiques, per mitjà una actuació coordinada entre el Departament d’Educació, les 
administracions locals, la Universitat Rovira i Virgili, les associacions de veïns i les 
organitzacions corresponents del sector petroquímic, i a dur a terme periòdicament 
simulacres d’actuació per al cas que s’activin els avisos d’emergència.

5. Insta el Govern a elaborar material audiovisual que doni a conèixer quin és el 
protocol d’actuació en cas que s’activin les sirenes amb l’objectiu d’arribar al màxim 
de població possible.

6. Insta el Govern a trobar una fórmula perquè les empreses de risc amb subs-
tàncies classificades com a perilloses financin els costos dels plans municipals de 
seguretat química i el desenvolupament de simulacres obligatoris a tots els munici-
pis compresos en el Plaseqta.

2
La Comissió, així mateix, formula les recomanacions següents: 
1. S’han d’actualitzar els plans d’emergència.
2. Cal reforçar la col·laboració entre les diferents administracions implicades, es-

sencialment la Generalitat i els ajuntaments.
3. Cal reforçar la col·laboració entre les administracions i els agents socials, que 

aporten el coneixement directe de la indústria.
4. S’ha d’incorporar un sistema de detecció anticipada de possibles emergències 

químiques.
5. S’han d’incorporar noves tecnologies de comunicació dels accidents químics 

a l’Administració (centre de control i emergències) i d’accés a la zona sinistrada 
(drons).

6. Cal millorar els canals de comunicació amb la ciutadania en cas d’accident, i 
abans de l’eventual utilització d’aquests canals se n’ha d’haver explicat el funciona-
ment a la ciutadania i s’han d’haver provat en simulacres.
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7. S’ha d’elaborar i implementar un pla de formació a tota la ciutadania de l’àrea 
d’influència dels dos polígons petroquímics de Tarragona (nord i sud), que difongui 
informació respecte als productes que es fabriquen en les indústries dels dos polí-
gons i que inclogui jornades presencials en els barris per a explicar com actuar da-
vant avisos específics d’incident o accident químic.

8. Cal reglamentar l’actuació dels locals de pública concurrència en cas d’inci-
dent o accident químic, i determinar quan hi ha d’haver confinament dins les ins-
tal·lacions i quan no.

9. Cal reglamentar com actuar en les zones d’influència dels dos polígons quí-
mics, en cas d’incident o accident químic, pel que fa a centres esportius, activitats 
extraescolars, etc.

10. Cal reforçar la formació a les escoles i els instituts de les zones d’influència 
dels dos polígons químics sobre com actuar en cas d’incident o accident químic.

11. S’han d’indicar degudament les rutes d’evacuació dels diferents barris que 
siguin zones d’influència dels dos polígons químics, per al cas que hi hagi d’haver 
una evacuació.

12. S’han de fer campanyes publicitàries a tots als mitjans de comunicació locals 
sobre com actuar en les zones d’influència dels dos polígons químics en cas d’inci-
dent o accident químic.

13. Cal estudiar, en l’àmbit de la salut, la possibilitat de disposar en els hospitals 
de referència d’una unitat específica per a atendre els ferits en cas d’un accident en 
el polígon petroquímic.

14. Cal revisar si el servei d’emergències mèdiques té la dotació necessària per a 
fer front a un accident de la indústria petroquímica, i revisar-ne els protocols d’ac-
tuació en cas d’accident.

15. S’ha de destinar una dotació econòmica suficient per part de l’Administració 
competent per tal d’implementar la tecnologia i els protocols necessaris per a la cor-
recta prevenció i gestió de les emergències.

16. Cal reconèixer la tasca duta a terme per la Direcció General de Protecció Ci-
vil, els serveis territorials de Tarragona, els cossos d’emergències i bombers d’em-
presa, els bombers del parc químic, els bombers de la Generalitat, els mossos d’es-
quadra, el servei d’emergències mèdiques, la guàrdia municipal de la Canonja i els 
voluntaris de protecció civil.

17. Cal que la direcció general de seguretat industrial adeqüi els seus estudis i 
criteris de classificació dels accidents a la realitat posterior a l’accident d’Iqoxe del 
14 de gener, tenint present que l’accident va afectar una extensió molt superior a la 
prevista en els estudis de seguretat.

18. Cal descentralitzar la gestió de les emergències, de manera que es pugui dur 
a terme des del territori afectat.

19. Cal que tots els alcaldes tinguin una relació directa amb les empreses i el sec-
tor petroquímic, en el marc de les competències que els corresponen com a autori-
tats locals de protecció civil i ateses les obligacions que han de complir.

20. Cal una gestió ràpida i eficaç en situacions crítiques, en què les informacions 
de les diferents administracions no siguin contradictòries i en què s’eviti que hi hagi 
descoordinació entre els agents implicats i els canals d’informació, i cal revisar i ac-
tualitzar els protocols corresponents.

21. Cal que els ajuntaments augmentin la inversió en els centres municipals de 
seguretat (els anomenats Cecopal, o centres de coordinació operativa), que reque-
reixen actualitzacions constants en una àrea amb forta implementació d’indústria.

22. Cal que l’Administració estigui a l’avantguarda en la comunicació a la ciuta-
dania i cal, per tant, millorar tots els aspectes relacionats amb la informació, la co-
municació, la difusió i la transparència envers la ciutadania, amb nous procediments 
immediats a nivell de comunicació i informació, tant en l’àmbit local territorial com 
en l’àmbit empresarial.
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23. Cal impartir formació a la població sobre com actuar en cas d’emergència i 
reforçar en aquest camp el paper i la implicació dels municipis, i cal també revisar 
els criteris d’activació de les sirenes.

24. Cal implementar un sistema d’avís a la ciutadania que no provoqui desem-
parança i desconcert als veïns, amb mecanismes complementaris a les sirenes i la 
megafonia mòbil, com ara la implementació de missatges de text telefònics massius 
als telèfons de la zona risc.

25. Cal constatar que centrar l’atenció en l’activació de les sirenes, per bé que és 
necessària, obvia la part principal del problema: la gent ha de saber què fer quan hi 
ha una emergència.

26. Cal que el Govern de l’Estat transposi la directiva europea referent a la im-
plantació del sistema de cell broadcasting que permet avisar la població en situa-
cions d’emergència.

27. Cal impulsar l’elaboració d’un estudi sobre les solucions existents en l’àmbit 
dels sistemes d’avís a la població en situacions d’emergències.

28. Cal actualitzar el protocol d’incidents amb múltiples afectats de la regió sa-
nitària, amb referència als dispositius d’atenció i al personal que els ha d’integrar.

29. Cal incorporar elements de detecció anticipada de les emergències quími-
ques, com poden ésser els sensors químics per a la detecció de núvols tòxics o la 
utilització de noves tecnologies, com els drons.

30. Cal demanar al Govern de l’Estat que acceleri el desplegament de la directi-
va europea 2018/1972, per la qual s’estableix el Codi europeu de les comunicacions 
electròniques.

31. Cal fer de l’accident al complex petroquímic de Tarragona del 14 de gener 
de 2020 una lliçó útil per al sector químic, no només a Espanya, sinó també per al 
conjunt del sector a nivell europeu.

3
La Comissió, en aquest mateix àmbit, formula les recomanacions següents: 
1. Cal que el Plaseqta fixi els recursos dels municipis destinats a cursos de for-

mació per al conjunt de la població de les localitats potencialment afectades, de 
seguiment obligatori en l’educació secundària obligatòria i en el conjunt del sector 
públic.

2. Cal generar material audiovisual atractiu per a explicar els riscos químics o 
la manera d’actuar en cas d’un un accident en la indústria petroquímica, per tal que 
es pugui emetre en mitjans de comunicació locals i fer servir a les xarxes socials.

3. Cal que el Govern revisi els protocols definits pel Plaseqcat, de manera que 
s’activin les sirenes des del primer moment quan un accident pugui afectar la po-
blació, es recomani el confinament com a mesura preventiva immediata, s’agiliti 
l’activació del Pla i es millorin els mecanismes de comunicació a la població en cas 
d’accident químic.

4. Cal que les administracions competents elaborin un pla de comunicació en 
què es detalli com s’ha de procedir en cas d’emergència per tal de fer arribar a la 
població de manera transparent i completa la informació sobre quines són les cir-
cumstàncies i com s’ha d’actuar.

4
La Comissió, en el mateix sentit, insta el Govern a: 
1. Fer una revisió en profunditat del Plaseqcat i del Plaseqta, amb la col·laboració 

i la participació de les corporacions locals, els representants dels treballadors del 
sector, les associacions i federacions d’associacions de veïns i les entitats de defensa 
mediambiental, i sotmetre aquests plans de seguretat exterior a processos de revisió 
contínua, en col·laboració entre els mateixos actors i el Departament d’Interior per 
mitjà d’un grup de treball específic.
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2. Impulsar un programa de formació en matèria de protecció civil amb relació 
als riscos inherents a la indústria química, difós més enllà d’escoles i instituts, en 
col·laboració amb els ajuntaments i les associacions i federacions d’associacions de 
veïns, que hauria d’incloure una informació al més àmplia i transparent possible so-
bre els processos industrials i els productes que utilitzen i produeixen les indústries 
del sector, amb la implicació proactiva de les empreses del sector, per mitjà de la 
Federació Empresarial Catalana del Sector Químic (Fedequim) i l’Associació d’Em-
preses Químiques de Tarragona (AEQT).

3. Estudiar la possibilitat d’ampliar els mecanismes d’alerta de les emergències, 
incloent-hi, a banda de les sirenes, megafonia en llocs d’especial perillositat, com 
barris adjacents o polígons i llocs de gran afluència de públic, megafonia que ha de 
servir per a transmetre en cas d’emergència indicacions precises en temps real, en 
català, castellà i anglès.

4. Demanar al Govern de l’Estat que acceleri la transposició de la Directiva 
2018/1972 del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix el Codi eu-
ropeu de les comunicacions electròniques, per tal que s’implementi com més aviat 
millor el servei públic d’alerta basat en la tecnologia de cell broadcasting, de manera 
que els operadors de telefonia mòbil puguin enviar missatges d’alerta d’emergències 
compartimentats per zones que arribin simultàniament a tots els mòbils ubicats en 
les àrees geogràfiques en què es produeixi l’emergència.

5. Dotar de manera urgent els recursos econòmics necessaris per a implementar 
els sensors perimetrals previstos al Plaseqta, posar en servei nous equips mòbils de 
mesurament de la qualitat de l’aire i reforçar amb més personal tècnic el Centre de 
Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) al Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112 de Reus.

7.3.4. Prevenció i formació
La Comissió, en matèria de prevenció i formació, formula les recomanacions 

següents: 
1. Cal que els municipis propers a polígons petroquímics, o que es puguin veure 

afectats en cas d’accident, aprovin un pla mancomunat per coordinar-se amb relació 
a la formació preventiva, les mesures de seguretat en els polígons i les actuacions 
davant d’un accident, en coordinació permanent amb el Govern.

2. Cal que es programin cursos regulars de formació per al conjunt de la pobla-
ció de les localitats potencialment afectades en cas d’un accident químic, de segui-
ment obligatori en l’educació primària, en l’educació secundària obligatòria i en el 
conjunt del sector públic, i cal també que les administracions públiques garanteixin 
cursos periòdics oberts al conjunt de la població.

3. Cal que el Govern impulsi una diagnosi exhaustiva sobre els riscos de les in-
dústries del complex petroquímic i sobre l’impacte en la salut dels treballadors i del 
conjunt de la població i en el medi ambient.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2020
El secretari de la Comissió, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; la presidenta de 

la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

CONEIXEMENT

Mesa del Parlament, 09.12.2020

D’acord amb el que disposa l’article 66.3 del Reglament, la Mesa ha pres nota de 
l’Informe.


