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Sessió 14 de la CESSP

La sessió de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica  

(CESSP), tinguda per videoconferència, s’obre a un quart de quatre de la tarda i un minut. 

Presideix Assumpta Escarp Gibert, acompanyada del vicepresident, Ferran Civit i Martí, i 

del secretari, Eusebi Campdepadrós i Pucurull. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona 

Rocamora.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans; Teresa Pallarès 

Piqué, pel G. P. de Junts per Catalunya; Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republicà; Rosa 

Maria Ibarra Ollé, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, pel 

G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Alejandro Fernández Álvarez, pel S. P. del Partit Po-

pular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el director de la planta d’òxid d’etilè d’Iqoxe, Ferran Cabré 

Llebaria, acompanyat del portaveu d’Iqoxe, Javier Fontcuberta Llanes.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Ferran Cabré, director de producció d’Iqoxe, davant la Comis-

sió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (tram. 357-00964/12). Comissió 

d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica. Compareixença.

2. Compareixença de José Luis Morlanes, CEO de la Divisió Química del Grupo Indus-

trial Cristian Lay, davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquími-

ca (tram. 357-00965/12). Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica. 

Compareixença.

3. Compareixença de Ricardo Leal, accionista majoritari d’Iqoxe, davant la Comissió d’Es-

tudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (tram. 357-00966/12). Comissió d’Estudi de 

la Seguretat del Sector de la Petroquímica. Compareixença.

La presidenta

Iniciem la sessió d’avui 10 de novembre de la Comissió d’Estudi per a la Segure-
tat en el Sector de la Petroquímica. 

Compareixença de Ferran Cabré, director de producció d’Iqoxe, 
357-00964/12

Tenim avui previstes les compareixences de l’empresa Iqoxe, compareixences 
que el pla de treball de la comissió va determinar que fossin amb les persones nomi-
nalment del senyor Ferran Cabré, enginyer, director de la planta d’òxid d’etilè, que 
li donem avui la benvinguda i les gràcies per acompanyar-nos.

I també va demanar-ho al senyor Leal i al senyor Morlanes, que han declinat 
comparèixer.

Assisteix també a la comissió, no amb la condició de compareixent, però sí per 
poder assistir el senyor Cabré, si així ho necessita, el senyor Fontcuberta.

Per tant, el senyor Cabré disposarà d’una intervenció inicial entre vint i vint-i-
cinc minuts. Posteriorment, hi hauran les preguntes o observacions dels grups par-
lamentaris i, per tancar, tindrà la paraula, de nou, el senyor Cabré per respondre a 
les observacions, preguntes i qüestions que s’hagin plantejat des dels diferents grups 
parlamentaris.

Donem, doncs, la benvinguda i les gràcies al senyor Cabré i al senyor Fontcuber-
ta. I aclarits els termes de la compareixença, donem la paraula al senyor Cabré. En-
davant, senyor Cabré.

Ferran Cabré Llebaria (director de la planta d’òxid d’etilè d’Iqoxe)

Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, senyora presidenta.
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Senyores i senyors diputats, en primer lloc, voldria agrair l’oportunitat de poder 
comparèixer en aquesta Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petro-
química.

El meu nom és Ferran Cabré i soc llicenciat en ciències químiques per la Uni-
versitat Rovira i Virgili. Fa trenta-un anys que treballo en aquesta fàbrica, els últims 
set anys com a cap de la planta d’òxid d’etilè, dirigint la producció d’òxid d’etilè i 
glicols. Anteriorment a aquest càrrec, vaig estar nou anys de cap de les plantes de 
derivats. 

Vull indicar que en el dia de l’accident no tenia cap responsabilitat en les plantes 
de derivats. Estic dirigint la planta d’òxid d’etilè i glicols, planta que no va ser ob-
jecte del tràgic accident que vam viure. 

Bé, aquesta planta d’òxid d’etilè, des de fa mesos, torna a estar activa i opera 
amb normalitat.

La planta d’òxid d’etilè és un procés en continu del qual no en parlaré, ja que res té 
a veure amb derivats, però si algú precisa informació estic a la seva disposició.

La idea és focalitzar l’exposició en les plantes de derivats i avui segurament qui 
hauria d’estar aquí és el director de producció i director de les plantes de derivats, 
que era el meu company i amic Òscar Saladié. Malauradament, no és aquí perquè 
va morir, com van morir també el meu company Òscar Atance i el senyor Sergio 
Millán, que estava a casa. En el nom de l’empresa i en el meu propi voldria donar el 
nostre condol al que va passar el mes de gener. 

Aquest accident ens va colpejar a tots, a l’empresa en primer lloc i a tots nosal-
tres, en particular. Tenim companys morts, companys greument ferits, ferits amb 
afectacions emocionals; el record d’aquest fatídic dia el portarem sempre amb nos-
altres. 

I si jo avui estic aquí, en nom de la direcció, és bàsicament per tres motius: el 
primer, perquè soc el cap de la planta d’òxid d’etilè, i també perquè porto molts anys 
a la companyia, la conec com si fos casa meva. En aquest temps he viscut el procés 
de millora de les instal·lacions que s’han anat fent al llarg dels anys. 

En segon lloc, perquè a l’haver dirigit en el passat, durant nou anys, les plantes de 
derivats m’ha donat experiència i coneixement per poder contestar les preguntes tèc-
niques que puguin formular-me.

Per últim, el dia de l’accident vaig estar al peu de la planta accidentada amb els 
bombers. Des d’aquí voldria agrair-los i felicitar-los per la seva intervenció. La seva 
actuació en una situació d’emergència va ser impecable. 

Les plantes de derivats són un grup de cinc unitats batch independents entre 
elles, que produeixen de manera discontínua. El procés productiu de totes les plan-
tes de derivats és el mateix: entrada de matèria primera, entrada de catalitzador, 
escalfament, reacció d’òxid d’etilè i d’òxid de propilè, o la barreja de tots dos, neu-
tralització i filtració. Tot això seria un batch. Normalment, agrupem els batchs d’un 
mateix producte i fem campanyes.

La química que realitzem és utilitzar un alcohol com a matèria primera, el qual 
s’activa amb potassa com a catalitzador i s’hi van addicionant diferents quantitats 
d’òxid d’etilè i/o òxid de propilè segons convingui.

Les famílies que produïm les classifiquem en funció del tipus d’alcohol utilitzat 
com a matèria primera. Tenim tres famílies clàssiques, que són els etoxilats, que són 
productes que obtenim a partir del monoalcohol com a matèria primera al que afegim 
òxid d’etilè. Aquesta reacció és bàsicament la mateixa que feien les nostres àvies fent 
sabó a partir de l’alcohol i la sosa. La diferència està que actualment tenim la possi-
bilitat d’utilitzar diferents alcohols i afegir diferents quantitats d’òxid d’etilè. Això fa 
que avui dia tinguem sabons líquids els quals en el passat no existien, però no només 
això, tenim detergents específics per a cada aplicació: per rentar la roba, per rentar 
els plats a ma, o amb rentavaixelles, que és diferent; ningú es planteja utilitzar sabó 
de la roba quan ens dutxem o per rentar el cotxe.
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Llavors, sàpiguen que el principi actiu de tots aquests detergents són un alcohol 
i diferents quantitats d’òxid d’etilè. I voldria constatar que l’únic fabricant d’òxid 
d’etilè a la península Ibèrica és Iqoxe. 

La segona família són els PEGs i PPGs, que són desviacions de polietilenglicol 
i polipropilenglicol. La molècula de la qual partim és de dos grups d’alcohol, amb 
només diols, i en afegir òxid d’etilè i l’òxid de propilè la molècula creix pels dos 
costats.

Els PEGs i PPGs s’utilitzen en la formulació de components lubricants sintètics, 
fluids hidràulics, resines, plastificats i adhesius. També s’utilitzen en les indústries 
de paper, tèxtil, impressió i indústries del metall.

La tercera família són els anomenats poliols, la molècula el perfil de la qual té 
tres o més grups d’alcohol. Solem partir de glicerines o sucres, s’hi afegeix òxid 
d’etilè, òxid de propilè o la barreja d’entre elles. Tota aquesta família s’utilitza per 
fer espumes de poliuretà, que poden ser flexibles o rígides: les flexibles són les que 
podem trobar en el sofà de casa, als seients del cotxe, matalassos o inclús en soles 
de sabata, i les espumes rígides s’utilitzen com a aïllaments acústics interns en la 
construcció.

Addicionalment, tenim una família especial, que utilitza metanol com a matèria 
primera. La naturalesa del metanol, la seva pressió de vapor fa que no el puguem 
deshidratar, i per aquest motiu hem d’utilitzar un catalitzador diferent a la resta de 
famílies, el metilat de sodi. És en aquesta família que vàrem patir l’accident i per 
aquest motiu Iqoxe té el ferm compromís de no tornar a produir utilitzant metanol 
com a matèria primera, malgrat que no està prohibit.

En relació amb la tecnologia, de les cinc plantes quatre són tecnologia Shell, sis-
tema clàssic. Amb aquest tipus de reactor hem fabricat més de 57.500 watts i estem 
produint derivats des de fa cinquanta-cinc anys, fabricant les famílies clàssiques 
d’etoxilats, PEGs i poliols esmentades anteriorment. 

Les plantes més antigues en el passat han estat actualitzades, modernitzades i 
automatitzades. Actualment, totes les plantes d’Iqoxe funcionen amb seqüències au-
tomàtiques. L’operador..., es carrega la recepta d’un producte i totes les dades neces-
sàries són enviades al sistema de control i així s’inicia el procés batch.

L’addició dels diferents components es realitza de forma automàtica: s’obren i 
tanquen vàlvules, es regulen pressions i temperatures, i es posen en marxa i paren 
les bombes de forma automàtica. 

Voldria indicar que, amb les dades de la recepta, el sistema de control actua mit-
jançant un procés lògic, fent actuacions com obrir i tancar una vàlvula o posar en 
marxa o parar una bomba, i després espera el senyal conforme l’acció s’ha dut a ter-
me. Per exemple, espera que arribi el senyal conforme la bomba està en marxa.

Addicionalment a tot l’esmentat fins ara, hi ha el sistema de seguretat, el qual por-
ta sempre a la planta en la posició segura i té les següents característiques: és total-
ment independent del sistema de control; no manipulable per personal d’operació; en 
procediments específics, pot fer-hi canvis; actua en tot moment amb independència si 
la planta està parada, en automàtic, de forma manual, parada o entre batch. 

El sistema de seguretat és una tecnologia triple redundant anomenat Triconex. 
Són tres PLCs operant simultàniament i fent les mateixes operacions per garantir 
que no es produeixin errors.

Només afegir que l’any 2017 vam construir la Unitat 3100, amb un reactor amb 
una tecnologia americana nova d’HHT, diferent a les altres quatre plantes existents, 
i és en aquesta planta on vam tenir l’accident. 

Iqoxe té el compromís de no tornar a construir una planta amb la tecnologia 
HHT, malgrat que són les plantes més modernes i avançades i, com he dit, no utilit-
zarà el metanol com a matèria primera.

Per acabar, indicar que, tal com va dir en aquesta comissió el director general 
d’Energia i Seguretat Industrial, en el moment de l’accident Iqoxe complia i com-
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pleix tota la normativa vigent, així com tots els requeriments legals, i que trenta dies 
abans de l’accident Iqoxe va passar positivament la inspecció periòdica que exigeix 
la normativa Seveso amb un informe final satisfactori en tots els seus punts.

Voldria aprofitar la present per convidar els membres de la comissió a visitar les 
instal·lacions d’Iqoxe a Tarragona, on els podrem ensenyar directament i sobre els 
terrenys tots els detalls que vulguin conèixer. 

Moltes gràcies, per la seva atenció, i quedo a la seva disposició per a les pregun-
tes que tinguin.

Tot seguit, dono la paraula al senyor Javier Fontcuberta, portaveu d’Iqoxe, per 
finalitzar aquesta intervenció inicial.

La presidenta

Gràcies, senyor Cabré. 
Com he indicat a l’inici, el senyor Fontcuberta no forma part de les compareixen-

ces. Per tant, si ell vol passar-li a vostè qualsevol informació pot fer-ho, però no com-
parèixer en el si de la comissió, perquè és una comissió que va sobre acords nominals 
de persones que compareixen. 

Sí que m’agradaria respondre només una cosa al senyor Cabré, en el sentit que en 
aquestes dates de Covid ens és difícil traslladar-nos a l’empresa, però sí que la co-
missió havia previst fer algunes comissions en el territori; també s’hi hagués pogut 
anar..., però ni els serveis del Parlament, ni la situació epidemiològica han aconsellat 
el desplaçament d’aquesta comissió.

Per tant, agrair la invitació que ens fa, però que difícil serà abans de que acabem 
les tasques d’aquesta comissió.

I sumar-nos, una vegada més, com a comissió al condol de les persones que van 
perdre la vida en aquell accident. A vegades, després de molts dies de comissió, co-
mencem de manera més automàtica, però no hem deixat de recordar-los ni un sol 
dels dies de les compareixences i de treballs d’aquesta comissió.

A continuació, doncs, dono la paraula al...

Ferran Cabré Llebaria

Perdoni..

La presidenta

Perdó... 

Ferran Cabré Llebaria

Perdoni, voldria fer un incís lamentant que no hagi estat permesa la intervenció 
del senyor Fontcuberta. L’objectiu era poder compartir amb la comissió la màxima 
informació possible, i part d’aquesta la té ell.

La presidenta

Bé, doncs, si en alguna de les preguntes o qüestions que els diputats i diputades 
li facin arribar, el senyor Fontcuberta creu que ha de complementar la informació, li 
pot passar a vostè i vostè ens la pot transmetre, però la comissió el té avui vostè com 
a compareixent i això és el que farem. 

Donarem ara la paraula seguint com sempre l’ordre dels grups parlamentaris. Si 
us plau, per a la transmissió, i si poden apagar els micros. I, per altra banda, tam-
bé recordar, abans de donar la paraula al senyor Matías Alonso, que l’empresa pot 
fer arribar a aquesta comissió tota la documentació que cregui adient, que des de la 
presidència l’enviem sempre a tots els membres de la comissió, a part de que dis-
posem d’un espai dins del web del Parlament on hi ha tota la documentació que ha 
estat lliurada, fins i tot aquelles compareixences que s’han fet fins i tot fora de les 
presencials.

Doncs, sense més, li donaria la paraula al senyor Alonso, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Senyor Alonso, té la paraula.
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Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Primer de tot, fer meves també les paraules de la mateixa 
presidenta respecte que acompanyem al senyor Cabré i a l’empresa Iqoxe en el con-
dol per les víctimes produïdes per aquest fatal accident, i agrair, doncs, també la 
seva presència, la seva compareixença en aquesta sessió, alhora que també lamentar 
la no compareixença, en aquest cas, de dues persones que crec que també podrien 
haver intervingut en aquesta sessió i haver aportat el seu coneixement, com són el 
senyor Morlanes, que si no ho tinc entès..., és el director general, el CEO d’Iqoxe, 
i el senyor Leal, el senyor Ricardo Leal, que és el president també del grup de CL 
Grup Industrial, que és el propietari d’aquesta instal·lació.

Al senyor Morlanes a mi m’hauria agradat –i potser el senyor Cabré ho podrà 
respondre també–, doncs, preguntar-li bàsicament sobre la política de personal, so-
bre això que hem sentit ja que el personal de la planta patia en certa forma una pres-
sió excessiva, una sobrecàrrega fins i tot de treball i, doncs, vaig sentir a dir també 
en aquesta mateixa comissió, que hi havia algun problema respecte a la pròpia pre-
venció de riscos i d’avaluació d’aquests riscos. 

I al senyor Leal ens hauria agradat també conèixer de primera mà, conèixer amb 
les seves paraules, doncs, quin és el compromís que té CL Grup Industrial amb la 
continuïtat de la planta d’Iqoxe al polígon industrial de Tarragona, quines són les in-
versions que ha realitzat en aquesta planta, i també quines són les que tenia previstes 
o té previstes, de cara a endavant, per seguir millorant els processos i les capacitats 
de les plantes.

Senyor Cabré, doncs, agrair-li molt la informació tècnica, agrair-li també que 
hagi expressat en la seu d’aquesta comissió el compromís que té o que vostè ha dit 
que té l’empresa de no fer servir la matèria primera..., em sembla que ha dit metanol 
com a matèria primera, i també a no tornar a fer servir ni produir aquest MPEG500 
ni fer servir aquesta tecnologia que tenia la planta sinistrada, tot i que era la més 
moderna de totes.

I preguntar-li, en la seva condició de tècnic, si vostè creu que els sistemes de se-
guretat estan perfectament adequats als estàndards de la indústria, si hi han possi-
bilitats encara de millora. I també una qüestió que no va quedar del tot clara en la 
compareixença del director general de Seguretat Industrial, en el sentit de l’actua-
lització de les llicències per a les plantes que han vist aturada la seva producció, en 
quina situació es troba i si estan fent totes les tasques possibles per normalitzar, com 
més aviat possible, la producció d’aquesta planta.

I per la meva part, res més.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Tindria ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, la diputada Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, donar-li les gràcies al senyor Cabré per la 
seva compareixença. Evidentment, també unir-me, doncs, al condol per les víctimes 
d’aquest terrible accident, tant les que es van produir a la planta com de la persona que 
va morir a casa seva conseqüència d’una part d’aquest reactor que va explotar.

Dir-los que aquesta comissió té l’objectiu..., no pretén ser un jutjat, no té l’objec-
tiu de jutjar ni de buscar responsabilitats de ningú i, per tant, lamentar que aquelles 
persones que aquesta comissió havia designat que fossin els compareixents en nom 
de l’empresa, doncs, no hagin vingut; ho haguessin pogut fer amb l’assistència lle-
trada que corresponia, i lamentar-ho perquè, evidentment, hi ha aspectes que és evi-
dent que vostè no ens respondrà, potser perquè no són ni de la seva responsabilitat 
i, evidentment, perquè entenem que no li corresponen, no?
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I, per tant, lamentar que això sigui així. I nosaltres serem molt breus en les pre-
guntes que els hem de fer, perquè vostè s’ha, diguem-ne, estès força explicant-nos 
la diferent producció que fa Iqoxe en aspectes molt tècnics, però no ha explicat 
pràcticament res de quin era o quines podrien haver arribat a ser les causes que van 
produir aquesta explosió, no?, que al final és el que ens agradaria almenys poder en-
treveure, sobretot, per poder millorar o per poder definir determinats aspectes que 
puguin millorar la producció no només de la seva empresa, sinó de les químiques al 
Camp de Tarragona.

Quins són els aspectes que li volíem preguntar? Vostè ens ha dit que el reactor 
que va explotar era un reactor amb una tecnologia nova –HHT, pel que he entès–, 
i que no s’utilitzarà mai més, tot i que és una tecnologia nova, i que tampoc utilit-
zaran més la matèria, que és el metanol, com a part del procés de producció. I la 
pregunta seria si tenen coneixement d’altres accidents a nivell mundial en indústries 
que utilitzessin aquesta tecnologia o que utilitzessin el metanol.

Vostè ha dit que la maquinària tenia una tecnologia triple redundant quant a la 
seguretat. Sembla ser que no va funcionar. Per què creu vostè que no va funcionar, 
tot i que sembla que tingui un grau de seguretat més elevat que altres instal·lacions 
d’aquest tipus?

I, per últim, li volíem preguntar si ha estudiat l’informe que la Generalitat va en-
comanar a l’Institut Britànic, que plantejava diferents hipòtesis causals de l’accident 
i que feia una datació segons les possibilitats del que havia ocorregut. I ens agrada-
ria que ens fes una valoració d’aquest informe.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Tindria ara la paraula, en nom del Subgrup Parlamentari de la 
CUP - Crida Constituent, el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Jo no tinc problema per intervenir, però tenim abans el Grup de Catalunya en 
Comú Podem.

La presidenta

Té tota la raó, diputat. M’he equivocat i m’he saltat el Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem. Perdó, diputada. Té la paraula la diputada Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Gracias, presidenta. 
Bueno, agradecer al señor Cabré su intervención y que acuda aquí, así lo había-

mos querido y lo hemos pedido los diputados, su comparecencia, pero lamentar el 
lamentable episodio –valga la redundancia– de la semana pasada, en que la direc-
ción de la empresa Iqoxe no respetó a la ciudadanía ni a nadie.

Estamos aquí escuchando, yo creía que íbamos a escuchar una versión de lo que 
pasó, pero hemos escuchado un funcionamiento muy técnico de las empresas.

Es triste lo que pasó, que una comisión de estudio deba posicionarse de una ma-
nera tan contundente como hicimos la semana pasada, ante la falta de respeto de la 
dirección de una empresa. No es de recibo y no nos lo merecemos, al fin y al cabo, 
intentamos esclarecer los hechos para conocer de primera mano los déficits de un 
sector tan sensible y que afecta o puede afectar a tantas personas, no solo por la 
actividad económica que realiza y los puestos de trabajo que genera, sino también 
por la afectación que puede tener el funcionamiento incorrecto de una planta y, por 
ende, un posible accidente.

La semana pasada intentaron comparecer ante esta comisión con una persona in-
terpuesta. Entendemos que ustedes –y, señor Cabré, me refiero a usted como direc-
ción de la empresa, sé que usted mismo también se ha referido– habían contratado a 
un bufete de abogados, que están en todo su derecho, que están en su consideración 
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que mejor puede defender sus intereses, pero creemos que no era quien tenía que 
comparecer. Y la obligación al ser citados en sede parlamentaria era acudir el señor 
Morlanes y el señor Leal.

En caso contrario, creemos que pueden malinterpretarse o sencillamente ser una 
falta de respeto a los trabajadores, a las autoridades, a los vecinos y vecinas del 
Camp de Tarragona y a esta sede, que es la representación de la soberanía popular 
de Cataluña.

Sobre los hechos, lo hemos repetido, repasado hasta la saciedad, todos sabemos ya 
cómo fueron los hechos, los timings, pero es un momento de recordar algunos datos 
que, por ejemplo, la directora general de Protección Civil expuso en esta comisión, 
como son que se tardó casi una hora en comunicar el accidente a Cecat y al centro de 
emergencias por parte de la empresa; que la planta de Iqoxe no tenía un plan de auto-
protección, algo muy preocupante que podía calificarse de negligente; la falta de co-
municación de la planta con el Cecat, de tal manera que se pudieran tomar las medidas 
necesarias para poner, llegado el caso, a salvo a las poblaciones de alrededor.

Y me gustaría preguntarle..., lo que pasa es que entiendo que para esto tendrían que 
haber estado aquí los dos comparecientes que habíamos dicho, el señor Morlanes y el 
señor Leal, ¿por qué todas estas disfunciones?, ¿qué pasó para que los protocolos no 
funcionaran? ¿Por qué la empresa no se comunica por la vía establecida con los centros 
de control de Protección Civil y Emergencia? ¿Por qué tardan casi una hora en comuni-
carse? Creemos que son demasiadas preguntas y muy poquitas respuestas. 

Entre tanto, hemos conocido el estudio independiente, encargado por la Gene-
ralitat. Dos cosas: un estudio que afirma que la empresa no ha facilitado toda la 
información deseable y, por otro lado, también pone el acento en que las barreras 
que debían funcionar como válvulas de seguridad ni eran las adecuadas, en muchos 
casos, ni funcionaron. Recordar que es un estudio técnico y no es un estudio legal, 
para abrir una planta o poner en marcha un reactor de estas características. 

Señor Cabré, como profesional y persona que ha estado trabajando treinta años 
en la empresa, y que ha pasado por varios departamentos, ¿cuándo se va a fabricar 
un producto como el MPEG5000, ¿no?, que es el que explotó –es que con los nom-
bres técnicos me hago un lío–, el que explotó en el reactor, cuando se va a fabricar 
un producto nuevo se prueba en el laboratorio de la empresa? Y esto viene porque en 
el estudio de l’Institut Químic de Sarrià llegaron a la conclusión de que este produc-
to, poniéndolo a una temperatura extrema, explotaba. No sé si esto lo podrían haber 
comprobado antes de empezar la fabricación en su laboratorio.

También quería preguntarle cuántas salas de control de la fábrica de Iqoxe es-
tán bunkerizadas. Y también, ¿cree usted que tendrían que estar, según su opinión, 
bunkerizadas? Una cosa que nos sorprendió a todos era la proximidad con el reactor 
de la sala de control y el que no estuviera lo suficientemente protegida, y así se veía 
en el estudio de la empresa DNV.

Y, bueno, antes de acabar quería poner sobre la mesa un tema que se repite con-
tinuamente y no solo por los trabajadores de la planta, que lo dijeron aquí también 
cuando vinieron. Se trata de las decisiones de los recursos humanos tomadas con 
anterioridad al accidente. No es la primera ni la última vez que lo oímos y no me 
gustaría por eso dejar de decirlo.

Parece evidente que la empresa había tomado la decisión de maximizar benefi-
cios y optimizar la producción a costa de despedir el personal necesario, a costa de 
los derechos de los trabajadores, empeorando sus condiciones laborales, precarizan-
do, en definitiva.

Y así mismo, en paralelo, se han abierto también expedientes por incumplimien-
to de la normativa de seguridad y de riesgos laborales. Nosotros hemos solicitado, 
pues, esta información al Departament de Treball, y así se nos ha explicado, que ha-
bía varios expedientes abiertos, y ahora, por si fuera poco, se pretende impugnar los 
testimonios de los trabajadores en la instrucción de la investigación judicial.
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No vemos..., no se les ve muy en pro de la transparencia, ni ganas de esclarecer 
los hechos. Es que, por lo menos, debería parecer que se esfuerzan en facilitar la in-
vestigación, pero sinceramente no lo parece.

Y ahora sí, ahora sí que acabo. No se trata de realizar juicios paralelos. Lo digo 
porque de la manera que ha reaccionado la empresa así lo ha parecido. Se trata de es-
clarecer los hechos, saber qué pasó realmente, por qué ocurrió un accidente así.

Si ustedes no tenían el personal necesario, ¿por qué optaron por recortar el per-
sonal? Hay que saberlo. Si a nivel técnico no se cumplía con un mínimo escenario o 
las opciones, o sí se cumplían y, efectivamente, cumplieron con todo y estaba todo 
óptimo; también necesitamos saberlo. Si estaba todo correcto, es que tenemos que 
modificar la legislación para poder evitar otro accidente de estas características y, si 
no, pues saber que alguien lo hizo mal.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara sí, serà el torn del diputat de la CUP - Crida Constituent, 
senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. I em permetrà dues qüestions d’ordre prèvies abans de co-
mençar la intervenció.

La primera, per la seguretat i el desenvolupament de les comissions, necessita-
ríem que el compareixent el poguéssim tenir en imatge, perquè quan estem parlant 
els representants dels grups i subgrups parlamentaris, com que ell no pot parlar, o 
tenim la imatge o no tenim la garantia que ell hi sigui. Per tant, és un tema de segu-
retat de la mateixa comissió.

I la segona qüestió... –gràcies, bona tarda, senyor Cabré–, i la segona qüestió, 
derivada en tot cas d’una afirmació que ha fet el senyor Cabré, perquè la presidenta 
de la comissió, abans de que el senyor Cabré pugui contestar, anoti –i és una petició 
que li fa aquest subgrup parlamentari– que sobre allò que ell contesta o no contesta, 
parla o no parla, no ho decideix ell, sinó que té unes obligacions, que són les deri-
vades de l’article 59.2 del Reglament del Parlament i que diu: «Sobre les qüestions 
plantejades i contestades les preguntes formulades.»

Si el senyor compareixent té a bé considerar que hi ha algun element justificatiu, 
des d’un punt de vista legal, per no contestar-ho que ho expressi. Però també, abans 
de que ell comenci a contestar, que li pugui fer aquesta anotació, la presidenta.

I ara sí que fem la intervenció que correspon a aquest subgrup parlamentari, i 
volíem començar amb una pregunta –de fet tot són preguntes, no farem valoracions. 
Sobre l’informe de riscos psicosocials, que contenia l’avaluació de riscos laborals, 
existent uns mesos abans de l’accident, que establia el 98 per cent de llocs de treball 
exposats a situació més desfavorable quant a ritme; un 71 per cent dels llocs de tre-
ball més desfavorable quant al lloc de feina, i situa la manca de personal i la incor-
recta mesura del temps com originant d’aquesta situació.

Se li va demanar a l’empresa que constituís una comissió i em sembla que va 
haver-hi fins i tot una reunió. Li preguntaríem al senyor Cabré, amb aquesta avalua-
ció de riscos laboral, quines mesures van ser les que van prendre des de l’empresa? 
Quines mesures va prendre l’empresa i quina és la seva opinió, també.

Després també saber si es va contractar o subcontractar un mesurador, entre els 
treballadors i les treballadores es coneixia com «el sombras», i si la feina, per ano-
menar-ho d’alguna manera, que va fer «el sombras» de control sobre els tempos en 
el treball va significar l’acomiadament de treballadors o treballadores, o quins van 
ser els seus efectes.

També sobre la planta nova al costat de la sala de control, si el comitè de segu-
retat i salut va fer consideracions en relació amb el que habitualment anomenem la 
bunquerització o simplement si el comitè de seguretat i salut, la part dels treballa-
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dors i les treballadores, va plantejar la necessitat d’un mur de contenció davant de 
la sala control. 

I si bé és cert que l’empresa es va negar, en paraules dels seus representants, el 
senyor Rodríguez Prats, senyor Rodríguez, si hi havia un pla d’autoprotecció validat 
a Iqoxe abans de l’accident, durant l’accident i després de l’accident, si el tenim.

Si ens pot explicat qui feia durant l’any 2019 les tasques de manteniment a l’em-
presa. Eren treballadors contractats directament o treballadors subcontractats?

Després també, el cap de setmana abans, de la unitat que va explosionar, es va 
recuperar activitat d’aquella unitat amb menys treballadors dels habituals? I si ens 
pot il·lustrar també de com es treballa normalment a la indústria química, en el sentit 
de si sempre ha d’haver-hi un treballador o una treballadora al panell i una altra al 
que anomenen el camp. I com funciona o com ha de funcionar correctament, segons 
el conveni o segons les normes de seguretat i salut, quan s’està actuant amb cinc re-
actors a la vegada? I si era possible que en un moment determinat no hi hagués una 
persona a la sala de control.

Després també..., perquè ens pugui explicar com és la formació dels treballadors 
i treballadores de nova contractació. És suficient amb una setmana o sempre es fa un 
procés tranquil, lent i més allargat en el temps sobre la formació?

I després si també podem parlar que l’any anterior a l’accident es va generar una 
dinàmica per part de l’empresa d’anar augmentant la producció i d’anar reduint la 
plantilla. 

Qüestions concretes sobre reactors: quantes vegades el reactor U3100 havia fet 
el procés de fabricació de producte MPEG500? Si s’havia fet únicament sis vega-
des. I si la mateixa tarda de l’explosió, de l’accident, una de les bombes del reactor, 
la bomba P3132, va tenir fugues –allò que podem anomenar fuites. Va haver-hi una 
reunió i encara així es va continuar el procés de producció. 

També, l’any 2016 es va sol·licitar una modificació no substancial per a la construc-
ció del reactor U3100 en substitució de la unitat U350. Ens pot dir si aquesta unitat 
350 mai es va desmantellar? Això és així? I si a posteriori es va sol·licitar novament la 
posada en funcionament quan es va instal·lar la construcció del reactor U3200?

I últim, per anar acabant, darreres dos preguntes: l’augment de la capacitat de 
producció a Iqoxe, per sol·licitud de diverses modificacions, es van considerar –ja 
veurem al final què són– no substancials, i el tipus de producte que realitzava impe-
dia una correcta depuració de la totalitat dels residus a través de l’aire?

I la darrera qüestió. Mirin, nosaltres fins al dia d’avui mai ens havíem volgut re-
ferir al senyor Òscar Saladié i al senyor Òscar Atance, i els puc ben dir que alguns 
únicament i exclusivament hem vingut a parar a la política per tenir un país lliure i 
perquè les famílies treballadores puguin tenir una vida lliure i una vida digna, i per 
tant, vida. I, per tant, li volem preguntar sobre el seu company, Òscar Saladié, si li 
va comentar en diferents ocasions, o en alguna ocasió, si estava patint molt en les 
condicions de treball a l’empresa? I aquesta pregunta que sigui un reconeixement i 
un homenatge no únicament als dos treballadors morts a Iqoxe, sinó també a les se-
ves famílies, que han de continuar amb la vida.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, el diputat Alejandro Fernández. 

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, presidenta. Primer, evidentment, sumar-me a les mostres 
de condol, que ja hem fet en d’altres ocasions, i agrair la presència del senyor Cabré  
i la seva intervenció. 

Bé, nosaltres ja vam advertir en el seu moment en solitari –en solitari– sobre les 
limitacions d’una comissió d’estudi envers una comissió d’investigació en relació 
amb els objectius que l’impacte de l’accident havia generat en l’opinió pública. Nos-
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altres vam defensar des del primer moment que la figura havia de ser la comissió 
d’investigació, perquè en termes parlamentaris és el que enteníem més adient. Ens 
vam quedar en solitari. 

Ho dic perquè una comissió d’estudi és una comissió d’estudi i sembla que avui 
algú s’assabenta que això és una comissió d’estudi, i quan arriben les limitacions 
sobre el que algú pretén, doncs, s’estranya del que és una comissió d’estudi. No és 
una comissió d’investigació.

Quan es parla, tant si fos una comissió d’investigació com si és una comissió 
d’estudi, els principals afers no judicials sobre aquesta qüestió afecten essencial-
ment el Govern de Catalunya. Són tot allò relacionat amb el protocol de seguretat, 
les alarmes, l’eventual confinament, la informació a la ciutadania i la coordinació 
amb els ajuntaments afectats. Tot aquell enrenou competencial sobre el Plaseqta que 
s’ha parlat aquí, efectivament.

Jo he detectat que s’ha anat derivant, no tant al Govern de Catalunya com a una 
empresa en concret, que evidentment tindrà unes responsabilitats que ha de deter-
minar la justícia, i s’ha dit en alguns moments: «No s’ha de fer judicis paral·lels»; 
doncs, com deia aquell, pues menos mal que no es fan judicis paral·lels, atenent al-
gunes de les qüestions tan concretes que s’han preguntat i que, en fi, que em sembla 
molt bé, no?, però crec que ens oblidem d’una cosa: les responsabilitats polítiques, 
no les judicials, corresponen a l’Administració pública, no a una empresa, i l’em-
presa el que ha de fer –ara ho explicaré– al meu entendre algunes coses que s’han 
fet en la compareixença i d’altres que al meu entendre es podrien fer millor, i que 
demanaré en la posterior intervenció algun aclariment al senyor Cabré.

Però aquesta certa tendència a focalitzar en determinats aspectes a l’empresa i 
no a l’Administració pública crec que no és l’objecte d’una comissió d’aquestes ca-
racterístiques. Una opinió del nostre grup i que trasllado aquí, sobretot quan algu-
nes d’aquestes tenen derivacions estrictament ideològiques. Perquè jo soc plenament 
conscient de les externalitats negatives que té el sector químic, com d’altres sectors 
econòmics; són prou evidents. Però, vaja, les condicions laborals i salarials dels tre-
balladors no són precisament una de les externalitats negatives.

Demanaria que es fes, algú si té uns minuts, preguntar als joves tarragonins on 
els agradaria treballar, en relació amb les condicions laborals i salarials. Ja els puc 
dir que el 90 per cent dirien al sector químic a Tarragona, per salari i condicions la-
borals. Per tant, situem una mica allà on falla el sector i allà on no falla.

En una comissió d’estudi com estem ara, jo crec que l’empresa ha de facilitar in-
formació sobre tres o quatre aspectes. Primer, la informació de l’accident, sobretot 
perquè no es torni a repetir; en aquest sentit, ja s’ha manifestat que no es faran ser-
vir els mateixos components i que, per tant, un accident d’aquestes característiques 
seria gairebé metafísicament impossible que pogués tornar-se a produir en els ma-
teixos termes que es va produir.

Sí que hi han dos aspectes que m’agradaria que el compareixent desenvolupés, per-
què en una comissió d’estudi crec que són fonamentals quan parlem de l’estudi de la 
seguretat. Primer, quina serà la contribució en inversió a la zona per part de l’empresa 
en el futur i també en llocs de treball, perquè crec que és importantíssim traslladar 
aquest missatge, i també la inversió en matèria de seguretat de cara al futur. 

I, en segon lloc, més que una pregunta és una petició. Crec que no només vostès 
com a empresa, sinó el conjunt del sector, ha de fer un replantejament en la seva 
contribució social, patrocini, etcètera, que ha de ser superior, no perquè hagi estat 
poca, en absolut, sinó perquè sí que és veritat que han passat coses darrerament 
–accidents, algunes notícies que hem vist– que han trencat parcialment l’idil·li que 
tenia la societat tarragonina amb el conjunt del sector.

Una historia d’èxit de la qual vostès han sigut partícips i actors també principals, 
i que aquesta història d’èxit no es pot trencar, i que creiem que en aquesta contribu-
ció l’empresa també ha de ser protagonista principal. 
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I m’agradaria, doncs, que pogués desenvolupar algunes idees sobre com creu 
vostè que es pot recuperar aquesta relació, hi insisteixo, de la convivència química- 
turisme, de la convivència ciutadania - indústria química, que ha sigut exemplar du-
rant pràcticament quaranta anys, i que s’ha trencat..., no del tot, afortunadament, ni 
de bon tros, però sí parcialment en els darrers temps, i que crec que entre tots ple-
gats hauríem de ser capaços de... (Tall de comunicació.)

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Tindria ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Republi-
cà, la diputada Raquel Sans. 

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies, presidenta. Em sents? Tinc algun problema amb el micròfon... 

La presidenta

No, no. La sentim, la sentim, diputada. Endavant.

Raquel Sans Guerra

Perfecte. Doncs com ja han expressat els meus companys i companyes que m’han 
precedit, creiem que un accident d’aquesta magnitud hauria d’obligar l’empresa a 
comparèixer, en aquest cas els seus màxims representants i, per tant, que consti tam-
bé el nostre malestar. I, en tot cas, agrair al senyor Cabré les explicacions que avui 
ens ha pogut donar.

Com han dit també alguns dels companys i companyes que m’han precedit, s’han 
de dirimir responsabilitats. Això entenem que pertoca als jutges i a nosaltres el que 
ens toca en aquest cas, com a servidors públics, és evitar que un accident d’aquestes 
característiques es torni a repetir, no? 

Entenem que d’això es tracta aquesta comissió, d’evitar que això passi en el fu-
tur, d’analitzar tot allò que no es va fer bé per poder mirar endavant, sense oblidar, 
evidentment, l’Òscar Atance, l’Òscar Saladié, i també en Sergio Millán; a ells, a les 
seves famílies, als seus companys, als seus amics, perquè entenem que necessitem 
aprendre dels errors i crear aquesta mirada de futur, no?

Per tant, també..., al senyor Alejandro Fernández dir-li que ja han comparegut 
alguns compareixents del Govern de la Generalitat en aquest cas i s’ha fet exacta-
ment a la comissió, doncs, aquesta mateixa reflexió, eh?: la voluntat de saber, la vo-
luntat de conèixer, d’aprendre de les errades, en tot cas, per no tornar-les a repetir 
en el futur, no?

Com també han dit alguns dels companys que m’han precedit, som plenament 
conscients de la importància i del pes de la indústria química per a les comarques 
del Camp de Tarragona, però també som molt conscients que el 14 de gener aquest 
accident va canviar alguna cosa per sempre.

Entenem també, per tant, que aquest accident d’aquest 14 de gener fatídic del 
2020 ha de suposar un abans i un després, sobretot pel que fa a la seguretat de les 
persones que vivim a l’entorn de la indústria química i, per tant, doncs, necessitem 
que aquesta comissió..., que tots hi posarem molt bona voluntat per poder-la tenir 
enllestida abans que finalitzi la legislatura, és importantíssima. 

Llavors, algunes qüestions, que algunes han sortit però d’altres no s’han pregun-
tat. Jo li voldria preguntar al senyor Cabré, si avui fos 13 de gener, què farien dife-
rent? Des de l’empresa Iqoxe què és el que farien diferent avui, 13 de gener?, si és 
que hi ha alguna cosa que farien diferent.

Quin aprenentatge com a indústria..., entenc, no?, que un accident d’aquestes ca-
racterístiques, que, per tant, implica, doncs, la mort de dos companys, implica un 
procés de reflexió interna, saber quin aprenentatge treuen vostès de l’accident.

Si creuen que l’empresa ha assumit responsabilitats, si algun dels responsables 
ha assumit responsabilitats.
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També deia que disposaven de tota la normativa actualitzada, que un mes abans 
de l’accident s’havia passat no sé si una inspecció, no sé exactament quina és la fór-
mula que ha fet servir, però, en tot cas, com a professional, quina opinió li mereix 
que un mes abans es passin totes les inspeccions, i, per tant, es determini que tot 
està bé, i un mes després es produeixi un accident d’aquestes característiques?

També són diverses les veus que han expressat que aquell dia, hores abans de 
l’accident, ja hi havia alguna cosa que no funcionava i hi havia alguna cosa que no 
rutllava –em sembla que s’hi ha referit el diputat Aragonés. Doncs, saber si això és 
així i si ens ho pot verificar.

També, doncs, si ens pot fer cinc cèntims, una mica, dels conflictes amb els tre-
balladors i treballadores de l’empresa. Em sembla que el mes de desembre hi va 
haver una vaga de treballadors i, per tant, saber una mica quines eren les reivindi-
cacions dels treballadors i les treballadores, i si això va lligat a un excés en la pro-
ducció, no?, un excés en la producció per sobre de les capacitats, en aquest cas, de 
l’empresa, també des del punt de vista de nombre de treballadors.

Voldria saber també quin acompanyament ha fet l’empresa a les famílies de les 
víctimes, tant dels treballadors i treballadores, en aquest cas, com també a la del 
senyor Sergio Millán. Ens consta que algunes famílies de les víctimes van trigar 
moltes hores a saber que eren les seves persones estimades les que havien patit l’ac-
cident. Per tant, saber quin acompanyament s’ha fet.

I també voldria saber si vostès han participat d’alguna manera en l’elaboració 
del nou pla d’emergències, no?, del Plaseqta, perquè entenem que aquest aprenen-
tatge i l’experiència viscuda ha de ser..., s’ha de posar en aquest cas al servei de la 
comunitat.

I l’última pregunta, des del màxim desconeixement, eh?, de com s’organitza 
la indústria, vostè parlava, doncs, de cinc plantes diferents i constantment parlem 
d’aquesta sala que no estava bunqueritzada i, per tant, de l’explosió del reactor, no?, 
que en aquest cas va afectar una sala no bunqueritzada. La resta de plantes on fabri-
ca l’empresa disposen d’aquesta sala bunqueritzada, o n’hi ha d’haver una per a les 
cinc? No sé ben bé com funciona, però en tot cas agrairia que ens ho pogués explicar. 

I fins aquí. Hi insisteixo, agraïment al senyor Cabré per les explicacions que tam-
bé ens ha pogut donar.

La presidenta

Gràcies, diputada. Tindria ara la paraula, per acabar, el diputat Eusebi Campde-
padrós, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Cabré, molt bona tarda. En primer 
lloc, li he de donar, encara que lògicament ha passat temps, el condol, doncs, pels 
companys de feina que vostè va perdre en aquest accident i, per tant, jo diria que 
això dona un valor afegit a la seva compareixença, que, evidentment, l’hi agraeixo. 
Li agraeixo molt totes les explicacions tècniques que ens ha donat, que ens ha afegit 
informació en relació amb els processos de fabricació a l’empresa, que tot ens aju-
darà per establir les conclusions. 

Sí que és veritat que lamentem que el senyor Leal i el senyor Morlanes, també 
estaven convocats avui, no hi hagin pogut assistir, encara que realment entenem que 
existint un procediment judicial, i a més a més d’índole penal, bé, podem entendre 
la prudència processal en aquest sentit. 

Em referiré a qüestions molt concretes, perquè moltes ja les han tocat la resta de 
diputats que han intervingut amb anterioritat a mi.

Vostè ha fet referència que eren l’únic fabricant d’òxid d’etilè i en la mesura que, 
ho desconec, aquesta producció o bé ja no sigui possible degut a l’accident, o bé 
s’hagi vist reduïda degut a l’accident, els clients que tenien vostès del producte que 
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allà es fabricava d’on se subministren ara? D’on se subministren, si vostès, doncs, 
eren l’únic fabricant, si ho he entès bé?

També m’ha cridat l’atenció el fet de que fes referència que precisament el reactor 
on va haver-hi el sinistre era precisament el de tecnologia més nova i, en canvi, ha fet 
referència, doncs, que tenien instal·lacions anteriors, si no ho he entès malament, amb 
tecnologia Shell, i que en canvi vostè hi ha fet referència en el sentit de ser totalment 
segurs i que funcionaven de feia molt de temps sense cap problema. Si podria afegir 
alguna apreciació sobre quina diferència de tecnologia hi havia entre l’un i l’altre.

Valorem positivament la prudència de l’empresa, doncs, d’haver decidit no produir 
el producte que hi havia en el reactor on hi va haver el sinistre, el MPEG500. 

Pel que fa a les causes de l’accident, entenem que es remet a l’explicació –ho dic 
perquè ens ho han enviat amb anterioritat a la celebració avui de la seva comparei-
xença– de l’informe de l’Institut Químic de Sarrià, encarregat per l’empresa. Per 
tant, entenem que quant a les hipòtesis de les causes de l’accident, doncs, vostè es 
remet a allà.

I, per últim, volia fer-li una darrera pregunta amb relació a la planta i una consi-
deració general a la comissió. Tots sabem que quan es va produir l’explosió va que-
dar –i es va produir, per desgràcia, la mort dels seus companys–, va quedar destruït 
el centre de control, la sala de control. Precisament, preguntar-li, doncs, com s’ha-
vien replantejat vostès el funcionament en el futur d’aquesta sala de control, si han 
fet algun canvi de plantejament en relació amb el que tenien fins ara.

I en relació amb la comissió, sí –i ho dic en referència molt en concret als co-
mentaris, que efectivament eren ajustats al que realment és objecte la comissió, del 
diputat del PP, el senyor Alejandro Fernández–, des del meu punt de vista, i atenent 
al que és la nostra funció legislativa, continuo pensant que va ser un encert la cons-
titució d’aquesta comissió d’estudi i no pas una comissió d’investigació. En una co-
missió d’investigació..., comprenc perfectament les discrepàncies que puguin tenir 
altres diputats, que ho estan manifestant de forma no verbal, però explícita, però el 
meu parer és aquest: una comissió d’investigació hagués fet que ens centréssim en 
aquest judici paral·lel, que és el que no volíem fer ni era el nostre objecte o no era la 
nostra intenció; el procediment judicial és el que és. No es tractava de fer aquí un 
judici paral·lel a l’empresa Iqoxe. Jo entenc que arran de la desgràcia fer un planteja-
ment d’una comissió d’estudi en general sobre tota la seguretat en el sector químic, 
que no és només investigar l’accident, sinó que ho abasta tot, des de les condicions 
dels treballadors, els plans de seguretat, la gestió de l’emergència, la informació a la 
població, doncs, entenc que les conclusions que en podem treure poden ser molt més 
útils de cara a una futura activitat legislativa. 

Moltes gràcies. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Senyor Cabré, pot... Perdó, senyor Cabré, se n’hi ha anat la 
imatge.

Ferran Cabré Llebaria

Doncs, en principi està tot bé aquí, jo m’estic veient.

La presidenta

No, no. Ens ha passat el mateix que ens ha passat en la primera intervenció. La 
imatge se’n va...

Ferran Cabré Llebaria

Tallo la imatge i la torno a incorporar, a veure si així agafa.

La presidenta

Sí, ens podem esperar.
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Ferran Cabré Llebaria

Ara es veu?

La presidenta

No.

Ferran Cabré Llebaria

Doncs, no sé què fer, perquè aquest portal..., potser se’ns va tallant a nosaltres  
i tampoc tinc gaire...

La presidenta

Tallarem un moment l’emissió, mentre vostè intenta esmenar el tema, però haig 
de demanar als serveis tècnics que tallin l’emissió. Mentrestant, vostè intenta esme-
nar els temes tècnics.

Senyor Aragonés, voldria dir alguna cosa?

Vidal Aragonés Chicharro

Seria més senzill que poguéssim veure si el senyor Javier Fontcuberta té imatge 
i, per tant, que es mogués uns metres. Potser seria més còmode així.

La presidenta

No ho sé. És un tema més d’ells.
Em diuen des dels serveis tècnics que possiblement si surt i torna a entrar serà 

més fàcil que puguem recuperar la imatge.

Ferran Cabré Llebaria

Molt bé. Doncs, provo de sortir i torno a entrar.

La presidenta

D’acord. I demanaria als serveis tècnics si poden tallar l’emissió mentre es pro-
dueixi aquesta aturada. (Pausa.) Perdoneu, els serveis tècnics han tallat l’emissió?

La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i deu minuts i es reprèn a les quatre i dotze 

minuts.

Ara, molt bé, senyor Cabré, doncs ja el tenim aquí. 
Per tant, a partir d’aquí li cedeixo la paraula perquè pugui contestar les qüestions 

i observacions que han fet els diferents diputats i diputades. 

Ferran Cabré Llebaria

Moltes gràcies per les preguntes formulades. 
La meva intervenció ha quedat condicionada al fet de que no... (tall de comunica-

ció) ...del senyor Fontcuberta. Per tant, contestaré el que em sigui possible, atès que 
la resta de dades les té el senyor Fontcuberta.

Les preguntes són més pròpies d’una comissió d’investigació que d’estudi. De 
totes maneres, aniré contestant a les preguntes que han anat dient.

Amb motiu de la compareixença, tenint en compte que la naturalesa de la comis-
sió, que és d’estudi de la seguretat en el sector químic... (tall de comunicació) ...les 
persones més adients... (tall de comunicació).

En relació amb el PAU, el dia de l’accident Iqoxe tenia un PAU en vigor. Després 
de l’accident, el dia 30 de març del 2020, va entrar un nou PAU, que és el vigent en 
aquests moments.

Sobre la unitat 350, pel que em consta, tenia les autoritzacions en regla. 
Amb relació a la informació de DNV... (tall de comunicació) ...i de reconegut 

prestigi. L’informe de DNV, entregat la setmana passada, està essent objecte d’anà-
lisi i quan tinguem els resultats els compartirem.

L’accident va ser imprevisible. 
Quant a les sancions de qüestions de seguretat, com va dir el conseller de Tre-

ball, no hi ha cap sanció vinculada a l’accident. 



DSPC-C 610
10 de novembre de 2020

Sessió 14 de la CESSP  17 

En relació amb la sala de control, com va dir el director general d’Energia i Se-
guretat Industrial, la sala de control complia amb la llei. La resta de les sales també 
les compleixen. 

Quant a la producció versus la seguretat, s’han invertit més de 60 milions des de 
l’any 2014. Dels 60 milions, més de 30 han estat en conceptes de seguretat, mante-
niment i millores en les instal·lacions. 

Per últim, esperem poder reobrir totes les plantes amb totes les mesures de segu-
retat per continuar generant riquesa a Tarragona i a la resta de Catalunya, amb una 
aposta per les energies renovables. 

No sé si amb això he contestat.

La presidenta

Si ha contestat o no, senyor Cabré... Tenim molts problemes d’audició, el seu so 
se sent molt malament.

De tota manera, els diputats, si ho volen, poden tenir dret a una segona ronda o 
a repreguntar si creuen que hi ha alguna cosa.

Jo crec que avui el debat a la comissió no és si això és una comissió d’estudi o 
una comissió d’investigació, perquè ja ho vam debatre, ho vam debatre en el Ple del 
Parlament i vam aprovar, en data 4 de març, la creació d’una comissió d’estudi, que 
vol treballar amb perspectiva, també de saber el que va passar, però sobretot de fu-
tur i d’establir quins són els millors mecanismes de seguretat, la millor interrelació.

Continuem tenint moltes interferències, això és bastant difícil avui.
De tota manera, diputades i diputats, hi ha algú que vulgui repreguntar alguna 

cosa al senyor Cabré? El diputat Matías Alonso em diu que no; la diputada Ibarra 
em diu que no; la diputada Yolanda em diu que no; el senyor Aragonés, tampoc, i el 
senyor Campdepadrós, tampoc.

Molt bé, doncs, no hi ha cap diputat i diputada que vulgui fer ús de la paraula 
de nou. Per tant, senyor Cabré, agrair-li de nou la seva presència, la seva comparei-
xença. Sé que el senyor Fontcuberta..., no tenim la imatge, però ens està sentint, per 
tant, si hi ha alguna cosa que creguin que poden aportar a aquesta comissió d’estu-
di, en el benentès que jo crec que tots estem treballant pel mateix, que és evitar de 
nou que puguin passar esdeveniments d’aquestes característiques que, a més, han 
provocat víctimes mortals, i puguem treballar per una seguretat posterior, la millor 
interrelació de la indústria en el territori i el benestar i la seguretat de tots, els pre-
garia que ho enviïn per escrit, ho enviïn al Parlament de Catalunya. Ho poden enviar 
directament a aquesta presidenta, que ho lliurarà a tots els diputats i diputades per 
poder treballar les millors conclusions.

Els agrairia que ho fessin així i si en algun moment hi ha hagut algun malentès, 
assumeixo jo les responsabilitats que hi poden haver.

Per tant, moltes gràcies a vostès, i els demanaria als portaveus dels diferents 
grups parlamentaris si es poden quedar, ja que tenim sala i estem connectats, que 
farem una petita reunió en acabar.

Moltes gràcies i fins aviat.

Ferran Cabré Llebaria

Moltes gràcies, presidenta, per poder vindre aquí i poder comparèixer.
Els recordo que estan convidats a venir a Tarragona i veure en viu tal com tre-

ballem.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. 
Doncs, donarem per aixecada la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de cinc de la tarda i dos minuts.
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