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El sector en xifres
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Xifra de negoci 
a Espanya 
2007-2018 (M€)

Producció total del sector 
petroquímic tarragoní

19.311.774 (t) 
La quarta producció total més
elevada dels darrers 15 anys.
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Producció en milions de (t)

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

Tarragona, 
La principal zona de producció 
química d’Espanya

50%
De la producció 
química de Catalunya

+31,97%
Creixement acumulat
2007-2018

25%
De la producció 
química d’Espanya

201520142013201220112010200920082007 2016 2017 2018

58.056

65.647

59.391

63.100

2018
+4%
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Exportacions per continents Països als quals més s’exporta

El sector químic, primer  
exportador del territori

53,2%
de les exportacions de la 
demarcació de Tarragona

63,3%
dels moviments del 
Port de Tarragona

Àfrica
4,8%

ASIA
11,5%

UE
59,5%

Resta
d’Europa

10,6%

Resta
del món
1,2%

Amèrica
12,6%

La química és el sector que més ven a l’exterior des de Ta-
rragona. Amb un 53,2% del total, copsa més de la meitat 
d’exportacions que es fan des del territori. Més de la meitat 
de la seva producció va a vendes a l’estranger. 

00 ,5 1,01 ,5 2,02 ,5 3,03 ,5 4,0

557JAPÓ

573MÈXIC

659BRASIL

670POLÒNIA

915XINA

967TURQUIA

1.082BÈLGICA

1.763ESTATS UNITS

1.770REGNE UNIT

2.356PAÏSOS BAIXOS

2.393SUÏSSA

2.482

3.601

3.686

3.799

PORTUGAL

ALEMANYA

ITÀLIA

FRANÇA

Empreses innovadores
a Espanya

Inversió en RDI del sector 
químic espanyol

de les empreses del sector 
químic són innovadores

sobre el total 
de la indústria

58%

25,3%

Informàtica, 
Electrònica i Òptica

Indústria
Química

Vehicles
de transport

Material
de transport

58% 

57,7% 

49,8% 

41,8% 

Material 
i Equip Elèctric

Transformació
de cautxú i plàstics

Metal·lúrgia

Alimentació
i begudes

41,7% 
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28,4% 
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Personal investigador 
contractat respecte 
del total industrial

22,5%
del total de  
la indústria

11%
Creixement acumulat
2007-2017

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

QUÍMICA:

Altres Sectors

Construcció

Salut

Transformació de
cautxú i plàstic

Fabricació de mobles

Equips elèctrics

Arts gràfiques i edició

Fusta

Automoció

Paper

Tractament d’aigua

Comerç

Agricultura

Alimentació i begudes

Equips Mecànics

Minerals no Metàl·lics

Tèxtil

Metall i productes metàl·lics

Sectors demandants de la indústria química espanyola

22,5 2017
+1,1% 
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Junta
Directiva 2018

Equip de
l’AEQT 2018

President
Josep Francesc Font Mañez
Repsol Petróleo S.A.

Vicepresidents
Jaume Sariol
Dow Chemical Ibérica S.L.

Rodrigo Cannaval
BASF Española S.L.

Vocals
José Luis Prieto
Asfaltos Españoles S.A.

José Luis Jiménez
Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U. 

Miguel Muñoz
Clariant Ibérica S.A.

Andrea Firenze
Covestro S.L.

Joan Miquel Capdevila
ERCROS, S.A.

Juan Manuel Rodríguez 
Industrias Químicas del Óxido de 
Etileno, S.A.

Gerent
Juan Pedro Díaz (febrer 2018)

Secretari General
Ferran Huidobro

Secretària de Gerència
María Antonia Fraile

Assessoria Tècnica
Cristina Vicente (febrer 2018) 
Laura Martín (març 2018)  
Àngel Lozano (fins febrer 2018)

Relacions Externes i Protocol
Eva Canals

Comunicació
Francisco Montoya (febrer 2018)
Natàlia Martín

Administració
Vanesa Domingo

Eduardo Chicote
LyondellBasell Poliolefinas Ibérica, S.L.

Rubén Folgado
Messer Ibérica de Gases SAU

David Castañeda
ELIX Polymers S.L.

Antonia López
Transformadora de Etileno, AIE

Núria Blasco
Terminales Portuarias S.L.

Gerent
Juan Pedro Díaz (febrer 2018)

Secretari General
Ferran Huidobro



Assemblea
General
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Asfaltos Españoles S.A.
José Luis Prieto

BASF Española S.L. 
Rodrigo Cannaval

BASF Sonatrach Propanchem S.A.
José Mª Chillida

Bertschi Ibérica S.L.
Santiago González
Michael Koch (agost 2018)

Carburos Metálicos S.A.
José Ramón Feced

Cepsa Comercial Petróleo S.A.U.
José Luis Jiménez 

Clariant Ibérica S.A.
Miguel Muñoz

Companía Logística  
de Hidrocarburos CLH, S.A.
Irene Doñate    
Adrià Mañé (abril 2018)

Covestro S.L.
Andrea Firenze

Dow Chemical Ibérica S.L.
Jaume Sariol

ELIX Polymers S.L.
David Castañeda 

ERCROS S.A. Flix
Jaime Molina

ERCROS S.A. Tarragona
Joan Miquel Capdevila

ERCROS S.A. Tortosa
Santiago Rodríguez 

Grace Catalysts & Materials S.A.
Antoni Boix

Industrias Químicas  
del Óxido de Etileno, S.A.
Juan Manuel Rodríguez

Inovyn España S.L.
José Antonio Arévalo

Lyondellbasell Poliolefinas 
Ibérica, S.L.
Eduardo Chicote

Messer Ibérica de Gases SAU
Rubén Folgado

Nitricomax S.L.
César Valero

Kemira Ibérica S.A.
Lluís Sabaté

Repsol Butano S.A.
Miguel Ángel Márquez

Repsol Petróleo S.A.
Josep Francesc Font Mañez

Repsol Química S.A.
Albert Folch

Sekisui Speciality  
Chemicals Europe S.L.
Alfredo Seco

Solenis Hispania, S.A.
Rosa Salamero 

Sarpi Constantí S.L.U.
Montse Papiol

Shell España S.A.
Esteve Davi

Tarragona Power S.L.
Pablo Pirles

Transformadora de Etileno, AIE
Antonia López

Terminales Portuarias S.L.
Núria Blasco

Vopak Terquimsa S.A.
Eduardo Sañudo

AEQT
Gerent
Juan Pedro Díaz (febrer 2018)

Secretari General
Ferran Huidobro

Membres 2018



ODS & AEQT
Objectius de desenvolupament sostenible
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En un món cada cop més poblat i urbà 
que per a l’any 2030 comptarà, previ-
siblement, amb una població de 8.500 
milions de persones, els desafiaments 
que es plantegen són nombrosos i han 
de ser enfocats des de la confluència 
de solucions polítiques, econòmiques, 
ambientals, socials i, molt especial-
ment, científiques i tecnològiques.

La societat actual ha de fer front a 
l’abastiment de recursos bàsics com 
l’energia, l’aigua, l’alimentació o l’accés 
global a la salut i els tractaments 
mèdics, també a la protecció del medi 
ambient i la lluita contra el canvi climà-
tic. Tots aquests reptes requereixen un 
gran esforç de la comunitat científica i 
del teixit industrial per generar produc-
tes, tecnologies i processos globalment 
accessibles.

La construcció de socie-
tats més justes i inclusives 
requereix d’un creixement 
econòmic sostenible, basat 
en l’eficiència i en l’ús res-
ponsable dels recursos.

L’Agenda 2030 de Nacions Unides 
estableix 17 Objectius globals de Des-
envolupament Sostenible, que supo-
sen un repte sense precedents i que 
exigeixen no només la implicació de les 
institucions i les polítiques, sinó també 
del món empresarial. Assolir aquests 
objectius i les seves 169 metes en els 
propers 12 anys és, sens dubte, una 
responsabilitat de tothom, també de 
la indústria química, la capacitat de la 
qual per aportar solucions resulta cru-
cial per a una visió de futur i la trans-
formació del món.

Per això aquest informe desgrana 
com, a través de la tasca de les seves 
comissions, el sector químic tarragoní 
treballa i contribueix en l’assoliment 
d’aquests objectius.

Objectius de
Desenvolupament Sostenible



Presidenta
Antonia López
Transformadora de Etileno, AIE

Membres
Daniel Montserrat
Aguas Industriales de   
Tarragona, S.A.

Alex Espinosa
Alfonso Ramos
Asfaltos Españoles S.A. 

Judit Bonet
Isidro Serrano
BASF Española S.L.

Victor Cano
Cristina Fernández
Carburos Metálicos S.A.

José Diego Cazorla
José Luis Jiménez
Cepsa Comercial Petróleo S.A.U.

Juan Pedro Márquez
Clariant Ibérica S.A.

Santiago Moya
Compañía Logística de 
Hidrocarburos CLH, S.A.

Maria Fayos
Laura Mata
Covestro S.L.

Marta Larroya
Barbara Daude
Dow Chemical Ibérica S.L.

Judith Banús
Maria Romeu
ELIX Polymers S.L.

Belén Brota
Hilario Alifonso
Gonzalo Navarro
ERCROS S.A. 

Enric Valiente
Grace Catalysts & Materials S.A.

Olga Roig
Elena Furquet (desembre 2018)
Gerardo Adrio
Industrias Químicas del Óxido 
de Etileno, S.A.

Maria del Mar Vila
Inovyn España S.L.

Estela Saz
Xavier Juanmartí
Kemira Ibérica S.A.
Daniel Tomé
Lyondell Basell Ibérica S.L.

Marisa García
Javier Vega
Messer Ibérica de Gases, S.A.U.

Jéssica Miguel
Maria Garcia
Nitricomax S.L.

Román Allo
Enedina Espallargas
Miguel Angel Márquez
Francisco Javier Castillo
Repsol

Ferran Rufí
Sarpi Constantí S.L.U.

Marta Pujol
Sekisui Speciality Chemicals 
Europe S.L.
Laura Rodríguez
Shell España S.A.

Maria Valverde
Rosa Salamero
Solenis Hispania, S.A.

Edurne Cobos
Tarragona Power S.L. 

Arturo Ricarte
Terminales Portuarias S.L.

Conchi Lázaro
Antón Estrem
Vopak Terquimsa S.A.

Carles Alonso
Transformadora de Etileno, AIE

Juan Pedro Díaz
Ferran Huidobro
Laura Martín
AEQT

Comissió de
Medi Ambient
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Camí de l’economia circular

Un dels principals reptes als quals 
ha de fer front la nostra societat de 
manera imminent és la transició cap 
a l’economia circular. La necessitat 
d’acabar amb el model lineal que ha 
imperat fins ara és urgent sobretot 
per dos motius: en primer lloc per a 
un millor aprofitament dels recursos 
naturals, que són escassos i finits i 
per tant cal fer-ne un ús responsable 
per evitar-ne el risc d’esgotament. 

I en segon lloc per acabar amb el 
greu problema que suposa la gestió 
d’aquests recursos quan acaba el seu 
cicle de vida útil. Acabar amb imatges 
d’acumulació de residus al medi, espe-
cialment al mar, ha de ser una prioritat 
amb la qual tothom ha de comprome-
tre’s. La química té molt a dir en aquest 
repte i, de fet, a nivell global, estatal 
i també a Tarragona, ja està liderant 
aquesta transformació a través del seu 
important esforç en innovació.

Bioplàstics, materials compostables 
o degradables, ecodisseny...

En aquest sentit, són notables els 
esforços duts a terme pel sector a 
l’hora de desenvolupar nous productes 
reutilitzables, reciclables o compos-
tables. Cada vegada és més habitual, 
per exemple, el desenvolupament dels 
anomenats bioplàstics, així com també 
de nous materials compostables o 
biodegradables. Molts ja han estat 
desenvolupats i estan al mercat, molts 
d’altres es troben en fase pilot, i encara 
més es troben actualment en fase de 
recerca i arribaran en el futur. 
També es treballa amb el principi de 
l’ecodisseny, que implica que els nous 
productes es desenvolupin de manera 
que possibilitin –ja sigui pel disseny 
com a tal, pels materials elegits o per 

la seva combinació...- la seva reutilitza-
ció o facin més fàcil el seu reciclatge.
Altres contribucions de la química a 
l’economia circular a través del seu 
producte és el desenvolupament de 
materials i aplicacions que afavoreixen 
la gestió i potabilització d’aigua, o, pel 
que fa a l’emmagatzematge d’energia, 
treballant en materials per a bateries 
més econòmics i que tinguin més 
capacitat d’emmagatzematge.

Adhesió a l’Observatori per la 
Catalunya Circular

Fruit del seu compromís en aquesta 
matèria, durant l’any 2018 l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona va 
signar la seva adhesió a la iniciativa “Ca-
talunya Circular, l’Observatori d’Econo-
mia Circular de Catalunya”, un espai que 
neix amb la voluntat de convertir-se 
en punt de referència per a l’impuls de 
l’economia circular al territori.

La plataforma, liderada per la Genera-
litat, compta amb prop d’una vintena 

d’associacions i entitats adherides 
d’inici, amb la voluntat d’aplegar el 
conjunt d’actors claus per a impulsar 
de manera coordinada aquest canvi de 
model necessari per afrontar els desa-
fiaments econòmics, socials i ambien-
tals a mitjà i llarg termini.

‘No culpis el plàstic’ 

Totes aquestes accions són mostra 
del compromís del sector químic amb 
el desenvolupament de materials i 
productes que afavoreixin l’economia 
circular. Ara bé, des de l’AEQT també 
es treballa en fer pedagogia, en la 
línia del que manifesta PlasticsEurope 
(l’associació europea de productors de 
plàstic) en la seva campanya “No culpis 
el plàstic”, quant a que la principal 
causa de l’acumulació de residus no té 
a veure amb el producte com a tal, sinó 
amb la gestió que se’n fa al final de la 
seva vida útil. És a dir: el plàstic no és 
perjudicial per ell mateix ni té per què 
acabar al fons del mar si se’n fa una 
gestió adequada.

Per tant, a banda dels esforços de la 
indústria per crear nous productes 
més sostenibles, cal sobretot una 
revisió col·lectiva, com a societat, 
i liderada per les administracions 
públiques, del model actual de reci-
clatge: des d’una millora del sistema 
de recollida selectiva fins al desen-
volupament de nous sistemes de 
reciclatge químic, passant per cam-
panyes de conscienciació social i una 
aposta més decidida per la recupera-
ció energètica, tan habitual en altres 
països europeus i amb xifres gairebé 
testimonials a Espanya. 

AEQT: Informe Públic 2018

La indústria química juga un paper essencial en la transició cap al nou model: desenvolupant materials
sostenibles, aplicant millores als seus processos i treballant per minimitzar el seu impacte

La química té molt a dir  
en aquest repte

Ja està liderant aquesta 
transformació a través del 
seu important esforç en 
innovació

El plàstic no és perjudicial 
per ell mateix ni té per què 
acabar al fons del mar si 
se’n fa una gestió adequada
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Que no es perdi cap “pellet”

També mostra del compromís del sector amb la presència de 
plàstics en el medi és el fet que tant l’AEQT com les seves empre-
ses associades que estan implicades en la producció de “pellets” 
de plàstic estan adherides a la iniciativa Zero Pellet Loss, dins del 
programa europeu Operation Clean Sweep. La iniciativa per-
segueix reduir a zero el nombre de “pellets” que acabin al medi 
com a conseqüència de la seva pèrdua o dispersió durant el seu 
procés de tràfec, transport, emmagatzematge, transformació, 
reciclatge... La iniciativa, promoguda per PlasticsEurope, estableix 
tota una sèrie de mesures relacionades amb la detecció dels mo-
ments o operacions en els quals hi ha risc de que es produeixin 
pèrdues, les mesures que es poden prendre per corregir-los...

Ja fa més d’un any que en el si de l’AEQT s’ha constituït un grup 
de treball amb aquesta finalitat, format per representants de la 
mateixa associació i de les empreses implicades, que es reuneix 
periòdicament per compartir millors pràctiques i solucions. Con-
forme avancen les conclusions del grup de treball, les empreses 
implicades les van aplicant progressivament per tal d’avançar a 
la màxima velocitat possible al desitjat objectiu de zero “pellets” 
al medi.

A més, l’AEQT fomentarà que la resta de companyies implicades 
en la cadena de valor dels “pellets” (de transport, operacions, 
logística, transformadores, de reciclatge...) comparteixin aquest 
compromís, de manera que la intenció és que, passat un període 
de temps determinat, les empreses de l’associació només treba-
llaran, pel que fa a la cadena de valor dels “pellets”, amb compan-
yies que estiguin també adherides a la iniciativa i apliquin els seus 
estàndards, com de fet ja s’hi ha adherit el Port de Tarragona.

Renovació del conveni 
per al projecte Nasapp
Durant l’any 2018, l’AEQT va renovar el seu conveni amb 
l’Eurecat per continuar desenvolupant el projecte Nasa-
pp per a la vigilància i monitorització d’olors. Un projecte 
de participació ciutadana impulsat per l’AEQT i pioner al 
món, basat en una aplicació per a telèfons mòbils, que 
es va posar en marxa l’any 2010 que ha estat replicat 
en altres zones i que fins i tot ha fet el salt internacional. 
El projecte ha contribuït 
a reduir els problemes de 
males olors en l’entorn 
de la indústria de manera 
dràstica respecte de quan 
es va posar en marxa.

La qualitat de l’aire: 
una prioritat
Un dels àmbits en els quals centralitza des de fa anys els seus 
esforços la Comissió de Medi Ambient de l’AEQT és la qualitat 
de l’aire. Les empreses dels polígons tarragonins compleixen 
en aquest àmbit les més estrictes mesures de prevenció i 
control, aplicant les millors tècniques disponibles i impo-
sant-se sovint estàndards més exigents que els que marca la 
normativa. Fruit d’aquest compromís les dades d’emissions 
i altres indicadors han anat millorant de manera continuada 
en les darreres dècades. L’ambició a partir d’ara és continuar 
millorant i contribuint a minimitzar l’impacte de l’activitat in-
dustrial sobre l’entorn. En aquest sentit, des de la indústria es 
considera cabdal que la Taula Territorial de la Qualitat de l’Aire 
al Camp de Tarragona, que va tornar a reunir-se el 2018, recu-
peri a partir d’ara un ritme de treball continuat que permeti ac-
celerar en l’obtenció de resultats i conclusions. Justament en 
l’esmentada reunió de la Taula, celebrada l’octubre del 2018, 
es va presentar un estudi elaborat, per encàrrec de Repsol, per 
l’Institut Cerdà i l’Eurecat, emprant una nova metodologia que 
ha estat avalada per la revista Science of the Total Environ-
ment i que és utilitzada per l’Environment Protection Agency 
(l’agència de protecció mediambiental dels Estats Units). Els 
primers resultats de l’estudi i la metodologia van ser posats a 
disposició de la Taula de la Qualitat de l’Aire en la seva reunió 
de l’octubre del 2018.

Un exemple circular:
l’aigua regenerada 
El compromís de la indústria química amb l’economia circu-
lar no es limita a liderar el desenvolupament de tècniques 
i productes que han de fer-la possible, sinó que el sector 
és conseqüent amb aquest compromís en el seu compor-
tament del dia a dia, fent-lo palès en els seus processos i 
operativa.

L’exemple paradigmàtic és la planta de regeneració d’aigües 
residuals urbanes que gestiona Aitasa, que es va posar en 
funcionament a finals de 2012, i que no ha parat des de la 
seva arrencada d’incrementar els seus volums any rere any, 
des dels 1,2 hectòmetres cúbics de 2013 -el seu primer 
exercici complet- fins als 4,7 actuals.

A més, les xifres es preveu 
que continuïn creixent. La 
previsió del propi sector 
és aconseguir en 2019 els 
5,3 hectòmetres cúbics. 
Es tractarà d’una quantitat 
equivalent al consum anual 
d’aigua d’ús domèstic d’una 
ciutat com Tarragona.
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Inversió en protecció 
mediambiental del sector 
químic espanyol (M€)

Aigua regenerada un recurs creixent

41%

32.240.935 m3 4,7 hm3 

d’augment en la inversió
al període 2000-2016

Consum d’aigua 2018 de 
les empreses de l’AEQT

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

293

2000 2006 2008 2010 2012 2014 2016

411

457

406 406 401 414

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

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

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

31,15
31,52

31,02
31,5

29,6

31,73 32,38

34,98

32,24

27,4

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,2

2,4

3,4 3,91
4,7 4,7
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Indicadors d’emissions i residus (absoluta, i per tona 
de producció) de les empreses de l’AEQT 2018:

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

161,26
188,62

238,14

293,72

173,62 172,07

207,91

246,32

276,47

8,36

10,30

12,52

15,94

9,1
8,24

10,28
11,54

14,32
Total Total / Producció

Valors 2018

276,47 t
14,32 g/ t 

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

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

7,64
8,57

7,14

6,02

2,93

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

0,35
0,28

0,15

Total Total / Producció

Valors 2018

2,93 t
0,15 kg/t 

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

417,8

353,2

291,8
269,3

218,4

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

21,65

15,34

5,04 3,1 2,34 2,4

19,28

11,45

14,37

Total Total / Producció

Valors 2018

46,4 t
2,4 g/t 

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

Total Total / Producció

Valors 2018

36,53 t
1,89 kg/ t

31,75 33,29
36,42

27,21
23,95

33,95
37,17

44,73

36,53

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,65
1,82

1,91

1,45
1,26

1,62

1,84

2,09

1,89

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

3,91
4,17

2,32 ,29

3,57 3,5

4,52
4,13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,21 0,23

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

0,21 0,21

Total Total / Producció

Valors 2018

4,13 t
0,21 g/ t sense

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Total Total / Producció

Valors 2018

2.888,41 t
0,15 kg/ t 

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,17 0,16 0,16 0,17 0,14 0,11 0,15
0,07 0,06

Total Total / Producció

Valors 2018

1.129 t
0,06 kg/ t 

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

Total Total / Producció

Valors 2018

5,4 t
0,29 kg/ t 

14,38 15,09

10,11 10,07

6,72

3,06
3,91

5,94 5,54

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,75

0,53 0,54

0,19
0,28 0,29

0,82

0,35
0,15

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

Total Total / Producció

Valors 2018

55.568 t
2,88 kg/ t 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,87

1,68

2,02
2,15

2,88

2,02

1,68

1,97

1,09

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

Total Total / Producció

Valors 2018

4.729.277 t
0,24 t/ t 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,28 0,29
0,25

0,12

0,24 0,25
0,28

0,23

3.325

2.997 2.989 3.112

2.613
2.314

2.934

1.491

1.129

5.396.140 5.370.355 5.254.207
4.880.3474.729.277

5.577.387

4.682.679 4.586.423

2.162.610

0,24

36.164 37.102
32.013

20.441

32.022

41.093 40.921
45.895

55.568

3.379,69

2.807,19

3.303,85
3.122,37

2.422,01

2.926,70
2.691,86

2.840,91 2.888,41
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Camí de l’objectiu: 
zero accidents

AEQT: Informe Públic 2018

La seguretat continua sent la prioritat de la indústria química, i en particular a Tarragona, 
com demostren els índexs de sinistralitat, que el situen com un dels sectors més segurs

Si hi ha una factor cabdal i prioritari per 
totes les empreses que operen en els 
polígons petroquímics de Tarragona, 
si hi ha una prioritat que s’avantposa 
a qualsevol altra consideració produc-
tiva, és la seguretat. Les empreses de 
l’Associació Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT) treballen de manera 
continuada i rigorosa per garantir la 
seguretat dels seus processos, de les 
persones que hi treballen, i de l’entorn 
que les rodeja.

Aquesta feina es tradueix en les millors 
i més avançades tècniques i sistemes 
de prevenció i control, així com proto-
cols exhaustius que estan en constant 
revisió i actualització, i el compliment 
dels quals és una constant. La cons-
cienciació, no només de les empreses 
i els seus responsables sinó també de 
totes les persones que treballen en 
la indústria –i això inclou també les 
empreses contractistes, agrupades en 
l’AEST-, ha estat clau en aquest sentit, 
i fruit d’aquesta evolució en la cultura 
de la seguretat, que fa que tothom 
se’n senti corresponsable, s’ha arribat 
a aconseguir que el químic sigui un 
dels sectors més segurs pel que fa a 
accidentalitat laboral.

Les dades de l’any 2018 mostren que 
l’índex de freqüència d’accidents en les 
empreses de l’AEQT va ser de 1,65 per 
cada milió d’hores treballades, mentre 
que l’índex de les empreses de serveis, 
que són les contractistes que treba-
llen amb les de l’AEQT en les seves 

instal·lacions, en tasques com ara les 
de manteniment, va ser encara més 
baix, de 1,53 accidents per cada milió 
d’hores treballades en instal·lacions 
d’empreses de l’AEQT.

Com es pot observar en els gràfics, 
aquestes dues taxes són conside-
rablement més baixes que les que 
presenta la majoria dels altres sectors, 
no només industrials: és a dir, s’ha 
aconseguit que la freqüència amb la 
que un treballador de la indústria quí-
mica pateix un accident sigui inferior a 
la d’altres sectors amb menys riscos a 
l’entorn de treball, com per exemple el 
de les activitats financeres o l’educa-
ció. Això ha estat possible gràcies a 
l’esmentada evolució en la cultura de 
la seguretat i a la corresponsabilització 
de totes les parts implicades en l’apli-
cació de les mesures i els protocols de 
seguretat. Val a dir, en aquest sentit, 
que Tarragona és exemplar també en 
el si de la química, ja que la taxa de 
l’AEQT és inferior a la que presenta el 
sector a nivell de tot l’Estat. 

L’objectiu és el de “zero accidents”, 
i aquestes dades demostren que la 
feina que s’ha fet i que es continua fent 
als polígons està en el bon camí d’arri-
bar-hi. Ha estat gràcies al compromís 
ferm de les empreses i també de les 
persones que hi treballen en el rigorós 
compliment dels protocols i les me-
sures de prevenció i control que s’ha 
pogut aconseguir rebaixar l’acciden-
talitat fins a aquests nivells tan baixos 
en comparació amb altres sectors. Tot i 
això, la indústria no es conforma i a dia 
d’avui continua fent esforços i invertint 
per tal de millorar encara més, amb 
l’aspiració ultima ja esmentada de 
“zero accidents”.

En aquest sentit, és essencial el 
treball que es duu a terme en el si de 
l’AEQT, en particular en la Comissió de 
Seguretat, on hi participen professio-
nals d’aquest àmbit de les diferents 

empreses membres, i on es debaten 
problemàtiques comunes que afecten 
les empreses, es comparteixen bones 
pràctiques i s’analitzen criteris con-
junts pel que fa a protocols i mesures 
de seguretat. Aquesta comissió és 
també la que, a més d’assumptes rela-
tius a seguretat laboral de les perso-
nes que treballen en la indústria i a la 
seguretat dels processos, tracta també 
assumptes relatius a la seguretat de 
les instal·lacions front a potencials 
amenaces externes.

Treballant en el “factor humà”

La comissió de seguretat de l’AEQT 
no només duu a terme un control del 
nombre d’accidents i incidents, sinó 
que el grup treballa també en l’anàlisi 
de les causes per tal de poder aplicar 
mesures i continuar millorant els ín-
dexs. D’aquesta manera, s’ha detectat 
que la majoria d’esdeveniments, prop 
d’un 25%, tenen causa de la tipologia 
anomenada “comportament”, és a 
dir, que tenen a veure amb decisions 
individuals del mateix treballador en 
l’execució de les seves tasques o apli-
cant les mesures de seguretat.

És per això que una de les línies de 
treball que més s’han potenciat en el si 
de la comissió en els darrers anys és la 
formació en “factor humà”, adreçada pre-
cisament a estudiar de manera exhaus-
tiva quines són les raons per les quals 
es produeixen aquests esdeveniments 
relacionats amb el “comportament” 
individual. Aquesta anàlisi ha de perme-
tre determinar patrons que permetin 
prevenir-les, evitar-les i corregir-les.

L’objectiu és el de “zero 
accidents”, i aquestes da-
des demostren que la feina 
que s’ha fet i que es conti-
nua fent als polígons està 
en el bon camí d’arribar-hi

La indústria no es confor-
ma i a dia d’avui continua 
fent esforços i invertint per 
tal de millorar encara més
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La Comissió de Seguretat de l’AEQT, i en particular la subco-
missió encarregada d’afers relacionats amb “security i emer-
gències”, va elaborar durant l’any 2018 les anomenades “10 
normes bàsiques de Security”, un decàleg en el qual les em-
preses de l’AEQT han consensuat i unificat les seves mesu-
res de seguretat vinculades a l’àmbit de la “Security” (entesa 
com a mesures de seguretat i protecció davant de possibles 
amenaces externes). D’aquesta manera, s’han homogeneït-
zat les mesures que tot el personal que es trobi en l’interior 
del recinte de qualsevol de les empreses de l’AEQT ha de 
complir permanentment, ja sigui personal propi o que s’hi 
troba allà treballant per a una empresa de serveis. Aquestes 

deu mesures inclouen per exemple “seguir les indicacions del 
personal de la instal·lació en tot moment”, que “tot el perso-
nal ha d’anar identificat amb les targetes de control d’acces-
sos, que són personals i intransferibles”, que “tot el personal 
que accedeixi a les instal·lacions ha de passar per un control 
de registre d’accés”, que “les visites han d’anar identificades 
i acompanyades en tot moment per personal habitual de la 
instal·lació”, que està “prohibit accedir amb armes de foc i/o 
begudes alcohòliques, ni tampoc sota els efectes de l’alcohol 
ni sota els seus efectes”, o que no es permet fer fotografies 
ni vídeo sense autorització, entre d’altres mesures.

Nou decàleg unificat de les 
“10 normes bàsiques de Security”
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L’aprovació, el 7 de desembre de 
2018, del Reial Decret-llei 20/2018 de 
mesures urgents per a l’impuls de la 
competitivitat econòmica en el sector 
de la indústria i el comerç, va supo-
sar, per fi, el primer avenç fefaent per 
part de l’Estat espanyol de cara a la 
legalització de les xarxes tancades de 
distribució, gairebé una dècada des-
prés que aquestes fossin reconegudes 
per la Directiva Europea 72/2009 en el 
seu article 28. 

Durant tot aquest temps, des del 
sector químic espanyol en general, i 
en particular des de l’AEQT, s’ha dut a 
terme una incansable tasca de peda-
gogia, tant cap als sectors directament 
implicats (administracions, partits 
polítics, càrrecs electes, tècnics i fun-
cionaris públics...) com també a l’entorn 
en general (mitjans de comunicació, 
entitats, societat civil...), explicant per 
què les xarxes tancades representaven 
una necessitat inajornable per garantir 
la competitivitat present i la viabilitat 
futura dels nostres polígons. 

Mentre aquesta figura energètica 
s’havia transposat ja a més de la 
meitat dels estats membres de la Unió 
Europea, i en particular a països com 
Bèlgica, Holanda o Alemanya, on hi 
ha importants pols químics que són 
competidors directes dels nostres, a 
Espanya la Directiva s’havia transposat 
sense l’article 28. És a dir, les xarxes 
tancades no s’havien incorporat al Dret 
espanyol, cosa que suposa un llast a la 

competitivitat de les nostres empre-
ses i del nostre territori, en la mesura 
en què hi ha competidors directes 
que gaudeixen dins de la pròpia Unió 
Europea de millor qualitat de submi-
nistrament, menors terminis i costos 
d’inversió en infraestructures que 
fan més viables els projectes, costos 
d’energia notablement inferiors, i millor 
operativitat i eficiència de les instal·la-
cions industrials integrades. 

Aquest llast competitiu, en un context 
de mercats internacionalitzats en què 
les decisions de noves inversions es 
prenen a escala global, penalitza de 
manera decisiva al nostre territori, tant 
pel que fa a risc de deslocalitzacions 
com de perdre noves inversions. I bona 
part de la tasca de la Comissió d’Ener-
gia de l’AEQT dels darrers anys ha con-
sistit precisament a explicar aquest fet: 
a fer palès aquest greuge comparatiu, 
a exposar els seus riscos i a argumen-
tar els avantatges d’eliminar-lo.

En aquesta línia, l’associació va rebre, 
el juliol del 2018, la visita de la minis-
tra d’Indústria, Reyes Maroto, que va 
mantenir una trobada amb membres 
de la Junta Directiva i que posterior-
ment va assistir a una presentació en 
la qual, a més de conèixer en detall el 
nostre sector, se li va exposar també 
aquesta qüestió. La ministra i el seu 
equip van mostrar públicament el 
seu compromís d’analitzar en quina 
situació es trobava la transposició de 
les xarxes tancades i, si era el cas, a 
impulsar-la.

Les converses i tants anys de pedago-
gia van oferir per fi els primers fruits 
l’esmentat 7 de desembre de 2018, 
quan es va aprovar el Reial Decret-llei 
que, per primera vegada, contemplava 
les xarxes tancades en l’ordenament 
jurídic espanyol. Ara bé: amb aquest 
tràmit, per bé que important perquè és 
el primer avenç tangible després d’una 
dècada de reivindicació, la feina no s’ha 

acabat encara. L’únic que ha fet aquest 
Reial Decret-llei és “habilitar el Govern 
a desenvolupar reglamentàriament la 
figura de la xarxa de distribució d’ener-
gia elèctrica tancada”, però mentre no 
existeixi aquest reglament, les xarxes 
tancades no estan regulades com a 
tals i no es podran implementar.

Un reglament que haurà de determi-
nar “el procediment i els requisits que 
s’han de complir per a l’atorgament 
de l’autorització administrativa de les 
xarxes de distribució d’energia elèctri-
ca tancada”, i que està previst que es 
redacti durant l’any 2019. Pocs dies 
després d’aprovar-se el Reial De-
cret-llei, encara al desembre del 2018, 
el Subdelegat del Govern espanyol a 
Tarragona, Joan Sabaté, va anunciar 
que es convidaria l’AEQT a participar 
del grup de treball que havia de redac-
tar el reglament, per tal que el sector 
químic pogués exposar els seus punts 
de vista i suggeriments. 

Al llarg del 2019, per tant, el Govern de 
l’Estat haurà d’aprovar un reglament 
que concreti la regulació de les xarxes 
tancades i serà llavors quan es podrà 
valorar si efectivament, una dècada 
després, s’haurà eliminat el dèficit 
competitiu que suporten les nostres 
empreses. Però, en tot cas, el 2018 va 
registrar les primeres passes endavant 
en la bona direcció i va premiar, per fi, 
la bona tasca pedagògica duta a terme 
durant tants anys des de la Comissió 
d’Energia de l’AEQT.

Les converses i tants anys 
de pedagogia van oferir  
per fi els primers fruits  
l’esmentat 7 de desembre 
de 2018, quan es va  
aprovar el Reial Decret-llei 

Les xarxes tancades: 
primers avenços després de 10 anys
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L’aprovació del Reial Decret al desembre del 2018 obre per fi la porta a implantar aquesta 
figura de distribució elèctrica a Espanya: un factor clau en la competitivitat de la indústria

Competidors directes gau-
deixen dins de la pròpia 
Unió Europea de millor 
qualitat de subministra-
ment, menors terminis i 
costos d’inversió, etc.
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Una figura basada en la 
millora de l’eficiència i 
de l’impacte ambiental
La Directiva Europea 72/2009 contempla, en el seu article 
28, les anomenades xarxes tancades de distribució elèctrica. 
Simplificant, es refereix a la possibilitat que les empreses d’un 
mateix complex industrial -en especial els químics, com els 
de Tarragona- estiguin connectades a la xarxa elèctrica per la 
via d’un sol consumidor; és a dir, que el complex disposi d’una 
sola connexió a la xarxa elèctrica, de manera que les diferents 
companyies que integren l’esmentat parc industrial químic con-
sumeixin l’energia elèctrica de forma conjunta, com passa avui 
amb altres consums, com el de l’aigua o el vapor. Aquesta figura 
minimitza les pèrdues, elimina sobrecostos i incrementa, en 
conseqüència, l’eficiència energètica. La seva implantació també 
permet reduir el gran impacte ambiental d’infraestructures de 
transport i distribució elèctrica al territori. Per tant, empreses i 
territori surten beneficiats i guanyen en competitivitat i condi-
cions ambientals, fent d’element tractor de noves inversions i 
que hi hagi, alhora, menys perill de deslocalitzacions.

Consum energètic del sector químic espanyol

-27% 3,38 GJ
reducció del consum  
en el periode 2000 - 2017

de consum energètic per 
tona produïda al 2017

4,66

1999 2000 2008 2010 2012 2014 2017

4,11 4,23
3,96

3,84
3,74

3,38
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Un sector que inverteix 
en les persones

AEQT: Informe Públic 2018

Llocs de feina estables i de qualitat, foment de les vocacions científiques, 
aposta pel talent, inversió en formació, plans d’igualtat...

Processos, recursos financers, ins-
tal·lacions, logística... Òbviament són 
moltíssims els factors que conformen 
la indústria química, i tots ells d’una 
enorme importància. Però si s’hagués 
de destacar un per damunt dels altres, 
si n’hi ha un que se situa al centre de 
l’estratègia de les companyies, són 
sens dubte les persones. Els milers i 
milers de persones que cada dia entren 
a les instal·lacions de les companyies 
de l’AEQT i que, amb el seu esforç 
i amb el seu talent, fan possible 
que aquest sigui un sector líder i de 
referència que aporta riquesa a la 
societat.

Les empreses del sector tenen clar 
que els empleats i col·laboradors són 
el seu principal valor, i per això dedi-
quen esforços a oferir llocs de feina 
estables i de qualitat, inverteixen en 
formació i en plans d’igualtat, fomen-
ten les vocacions científiques i aposten 
pel talent. En total, prop de 5.500 per-
sones de l’àrea de Tarragona treballen 
a la indústria química, en els llocs de 
treball considerats “directes” (personal 
contractat directament per les empre-
ses de l’AEQT). A banda, la indústria 
genera uns 5.500 llocs de treball més 
considerats “indirectes” (personal que 
treballa en la indústria formant part 
d’empreses contractistes) i fins a un 
total de 35.000 llocs de feina “induïts”.

Pel que fa al personal de les empreses 
químiques, el percentatge de contrac-
tes indefinits del sector és del 93% i 
el salari està també molt per damunt 
de les mitjanes tant de l’economia en 
general com dels sectors industrials en 
particular. Aquesta circumstància té a 
veure amb l’aposta de la química pel 

talent: és una indústria que requereix 
un alt grau de formació i especialitza-
ció a tots nivells i això fa que sigui un 
pol d’atracció de talent i que els llocs 
de treball que s’hi ofereixen exhibeixin 
aquests estàndards de qualitats difí-
cils, per no dir gairebé impossibles, de 
trobar en la majoria dels altres sectors.

És per aquest motiu que la indústria 
química, tant a través de l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona 
(AEQT) com de les seves empreses 
associades, incentiva la formació i la 
captació del talent: no és només per 
una qüestió de conviccions i de princi-
pis, i també com a eina de cooperació 
amb el territori que l’acull, sinó també 
com a qüestió estratègica, per garantir 
l’excel·lència present i futura en la seva 
operativa i facilitar per tant un eventual 
creixement.

Aquesta inversió en formació comença 
en el si de les mateixes companyies: 
el sector químic és el sector industrial 
que més inverteix en formació dels 
seus treballadors, amb una mitjana de 
251 euros per treballador i any, molt 
per sobre dels 127 euros de la mitjana 
industrial.

A més, els projectes, iniciatives i 
programes de foment del talent i, en 
particular, de les vocacions científiques, 
externament, són una constant per 
part de tot el sector i en particular des 
de l’AEQT: els tallers d’experimentació 
científica per a estudiants de Primària 
i Secundària durant la Setmana de la 
Ciència, que el 2018 van aplegar més 
de 1.100 alumnes; els Premis Recer-
ca, en col·laboració amb la Facultat de 
Química de la URV, que han arribat a la 
20a edició; o el Fòrum TRiCS, en què 
van participar un total de 2.600 alum-
nes i s’hi van presentar 231 treballs 
de recerca de 39 centres educatius del 
Camp de Tarragona; en són només al-
guns exemples. També l’Aula de la Quí-
mica del Camp d’Aprenentatge forma 
part d’aquest àmbit d’actuació: un es-
pai divulgatiu promogut per l’AEQT en 
el qual els joves estudiants s’apropen 
a la indústria, al seu funcionament i als 
múltiples productes, tan presents en 
el seu dia a dia, que aporten solucions 
a la vida de les persones i que sense 
aquest sector serien impossibles.

El percentatge de  
contractes indefinits  
del sector és del 93% 

La indústria química  
incentiva la formació  
i la captació del talent
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El foment de la FP Dual, 
referent arreu
Una altra aposta decidida del sector químic és l’FP Dual, 
concepte de vital importància ja que permet incidir en la 
contractació dels treballadors des de la formació. És un 
factor que esdevé estratègic per poder unir i correlacionar la 
formació i el desenvolupament de les persones amb la seva 
posterior inclusió i desenvolupament en el món professional. 
L’AEQT actualment té convenis amb 3 instituts: INS Comte 
de Rius (per als CFGS de Química Industrial, d’Automatitza-
ció i Robòtica Industrial, i de Laboratori d’Anàlisi i Control de 
Qualitat), INS Pere Martell (per al CFGS de Mecatrònica, en 
aquest cas conjuntament amb l’AEST), i INS Escola Joan XXIII 
(CFGS d’Administració i Finances).

L’èxit d’aquest model es ratifica en el fet que ha esdevingut 
un referent arreu. En aquest sentit, l’AEQT ha fet de cata-
litzador amb altres agrupacions empresarials químiques 
com Aiqbe (Huelva), Fedequim (a nivell de tota Catalunya) o 
Quimacova (Comunitat Valenciana).

Nou Conveni General de 
la Indústria Química

Durant l’any 2018 es va signar el XIX Conveni Col·lectiu Ge-
neral de la Indústria Química per als anys 2018, 2019 i 2020. 
Un conveni que inclou com a eixos principals la igualtat, amb 
la figura de nova creació del Delegat d’Igualtat, i l’impuls 
de la formació en l’aposta del sector químic pel talent i la 
competitivitat. Com és habitual, l’AEQT ha participat en la 
mesa de negociació d’aquest conveni. A més, un cop signat, 
en el si de l’Associació es van celebrar reunions de la Comis-
sió Sociolaboral per tal d’explicar quina ha estat l’evolució de 
les negociacions i per tal d’oferir presentacions detallades 
d’aquest nou document.

“Acredita’t”, un programa 
que reconeix el valor de 
l’experiència
Una altra iniciativa de foment de la formació per part de 
l’AEQT ha estat el programa Acredita’t, un programa d’acre-
ditació professional que neix per donar resposta al col·lec-
tiu de gent que porta molts anys treballant en la indústria 
química i que per diverses raons vol ara capitalitzar aques-
ta experiència per obtenir una formació reglada de grau 
superior, ja sigui un certificat professional, o fins i tot, un 
títol superior, com és el Cicle Formatiu de Grau superior de 
Química Industrial. 

La filosofia del programa ha estat acreditar les competèn-
cies que han adquirit els operadors de planta durant els 
anys d’experiència laboral que tenen i que ha comportat 
la convalidació d’alguns mòduls corresponents al Cicle 
Formatiu de Grau Superior de Química Industrial. D’aquesta 
manera, amb aquest programa, el treballador que té com 
a mínim 10 anys d’experiència assisteix a les classes de 
l’institut per cursar els mòduls restants, que són els que es 
corresponen amb continguts que no té assolits i que pot 
cursar en torn de matí o tarda segons el torn de treball que 
tingui per no perdre les classes.

Compartir millors 
pràctiques: una eina per 
millorar
Un dels continguts habituals de les reunions de la Comissió 
Sociolaboral de l’AEQT és l’exposició, per part d’alguna de 
les empreses associades, d’una millor pràctica que ha dut 
a terme en la seva organització. El membre de la comissió 
que representa aquesta empresa exposa als seus com-
panys una iniciativa voluntària que l’empresa hagi adoptat, 
quins objectius perseguia, com es va arribar a plantejar, 
quines són les tasques associades a la seva execució, 
i quina valoració posterior en fa. D’aquesta manera, la 
resta de companyies poden aprendre, agafar idees i fins i 
tot adaptar aquest tipus de pràctiques a la seva activitat 
interna. Per exemple, durant el 2018, una de les empreses 
associades, Covestro, va explicar a la comissió com havia 
organitzat el Wellness Program, una jornada amb diverses 
activitats relacionades amb la salut o com Messer aplica la 
gestió del talent a l’empresa. Aquest tipus de coneixements 
compartits entre les empreses són, de fet, un dels grans 
valors sinèrgics de l’AEQT i es reprodueixen també en altres 
comissions.

Imatge cedida per Feique
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Empleats directes i indirectes del 
sector petroquímic de Tarragona

Estabilitat laboral al sector químic espanyol

Contracte
indefinit

Salari anual
per treballador

Comparativa per sectors econòmics

Despesa en formació (per 
treballador i any) en la indústria 
química espanyola

Empreses de 
l’AEQT amb Pla 
de conciliació

Empreses del sector 
químic espanyol amb 
plans i polítiques 
d’igualtat

Empleats induïts del sector 
petroquímic de Tarragona

5.239

93%

5.210

31.346

Empleats
directes al 2018

10.449 TREBALLADORS
entre directes i indirectes

Contractes indefinits 
al sector químic

Llocs de treball induïts
any 2018

Empleats 
indirectes al 2018
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La ZAL: símbol de la cooperació
amb el territori

Després d’anys de treballs, el 2018 
van quedar finalment enllestits el Pla 
Especial d’Ordenació de la ZAL del Port 
de Tarragona i el Pla Especial d’Infraes-
tructures dels Accessos a aquesta 
Zona d’Activitats Logístiques (d’aquí 
venen les sigles ZAL). La previsió és 
que ambdós documents es puguin 
sotmetre a l’aprovació definitiva al llarg 
de l’any 2019, de manera que les obres 
de construcció dels accessos i també 
d’urbanització podran començar aviat 
i ens pocs anys aquesta àrea logísti-
ca adjacent al Port, tan demandada 
pel teixit productiu del territori, podrà 
estar en funcionament.

La Zona d’Activitats Logístiques 
facilitarà, en aquests terrenys que 
són propietat del Port de Tarragona 
i que es troben ubicats a tocar de la 
zona portuària, que s’hi pugui instal·lar 
una gran àrea destinada fonamental-
ment a instal·lacions per les moltes 
empreses que precisen de majors 
infraestructures d’emmagatzematge 
properes al Port.

Per la seva ubicació a tocar del polígon 
sud, des del Port de Tarragona i des 
del Departament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Catalunya 
s’ha comptat amb les aportacions que 
s’han fet des de l’AEQT en l’elaboració 

de tots dos plans. En particular pel que 
fa al d’infraestructures, les aporta-
cions per part de l’AEQT es referien als 
accessos a la ZAL, que en alguns casos 
podien presentar alguna afectació 
sobre els terrenys o sobre l’activitat 
d’algunes de les empreses del sector.
En aquest sentit, des de l’Autoritat 
Portuària es va demanar ajuda al sector 
químic per tal de desenvolupar tots dos 
documents i assegurar, entre totes les 
parts, que es produís la menor afectació 
possible. Gràcies a un intens i fructífer 
treball col·laboratiu entre el Port i l’AEQT, 
s’ha aconseguit complir el propòsit i que 
el projecte no perjudiqui instal·lacions 
existents propietat de les indústries 
químiques. La voluntat de cooperació 
per totes dues bandes ha estat clau per 
fer-ho possible. 

Convé destacar que l’ús directe que 
puguin fer les empreses de l’AEQT 
d’aquesta Zona d’Activitats Logístiques 
no es preveu que sigui significatiu. 
No obstant això, el sector químic s’ha 
volgut implicar en el seu desenvolupa-
ment per diversos motius. El primer ja 
esmentat, per garantir que els usos del 
sòl i la previsió d’accessos no afectaven 
la seva activitat i les seves instal·lacions.
Però, superat aquest primer motiu, 
el paper de l’AEQT respon sobretot a 
un context de compromís i implicació 

amb el territori i els seus principals 
agents. En particular amb el Port, 
que és el principal partner logístic del 
sector químic: és evident que la ZAL 
farà el Port més competitiu i això, al 
seu torn, contribuirà al progrés del 
territori. A més, si el sector químic és, 
amb diferència, el principal usuari de la 
instal·lació (un 63,3% dels moviments 
del Port de Tarragona són generats 
per la indústria petroquímica), que 
aquesta creixi i sigui més competitiva 
constitueix un inqüestionable benefici.
Per exemple, és previsible que, gràcies 
a la posada en funcionament de 
la ZAL, hi hagi un increment de les 
opcions de transport marítim, amb 
noves línies d’importació i exportació 
que potser les empreses químiques 
podran aprofitar.

En resum, la Zona d’Activitats Logísti-
ques permetrà que el Port de Tarrago-
na sigui més competitiu, circumstància 
que beneficiarà tot el territori, i per 
tant també el sector químic. És amb 
aquest esperit que des de l’AEQT s’ha 
col·laborat amb l’Autoritat Portuària 
en el seu desenvolupament. Un nou 
exemple de com el treball conjunt i la 
cooperació entre els diferents agents 
i també l’Administració Pública poden 
fer avançar el territori.

AEQT: Informe Públic 2018

El treball conjunt amb el Port de Tarragona en el disseny dels accessos viaris a la futura Zona 
d’Activitats Logístiques evidencia la predisposició i el compromís de la química amb el territori

Un dels papers de l’AEQT és exercir 
com a representant del sector químic 
i interlocutor amb l’Administració, en 
especial quan es tracta de fer peda-
gogia respecte de les necessitats i els 
dèficits competitius que pateix aquest 
territori enfront d’altres. Una de les 
comissions que més sovint exerceix 
aquest paper de portaveu és la de 
Territori, per les evidents necessitats 
en infraestructures que fa anys que 

s’arrosseguen i que suposen un obs-
tacle per a la competitivitat.
En aquest sentit, la Comissió ha 
continuat durant l’any 2018 remarcant 
la necessitat de què es compleixin els 
terminis pel que fa al Corredor Me-
diterrani: l’absència d’ample europeu 
implica que el transport ferroviari 
és en l’actualitat més car i més lent 
del que hauria de ser per culpa de 
l’obligació de canviar de via. El mateix 

passa amb l’A-27, una infraestructu-
ra necessària que servirà de sortida 
natural del Port de Tarragona i dels 
polígons químics cap a l’interior de la 
península. Aquesta Comissió també 
és la responsable de col·laborar amb 
les diferents Administracions pel que 
fa als diferents plans urbanístics del 
territori i durant el 2018 també es va 
continuar treballant amb intensitat per 
al seu desenvolupament.

Pendents de les infraestructures: Corredor Mediterrani, A-27...
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Les certificacions AEQT-AEST, 
el fruit de la col·laboració

 Les dades mostren que la indústria 
química tarragonina genera un total 
de 5.500 llocs de treball directes –és 
a dir, personal directament contractat 
per les empreses de l’AEQT- i 5.500 
d’indirectes –és a dir, personal d’em-
preses de serveis que treballen per 
les companyies de l’AEQT en les seves 
instal·lacions. És per això que la coordi-
nació i el treball conjunt entre ambdues 
parts, sempre necessaris en contex-
tos en els quals diferents empreses 
comparteixen projecte, esdevenen en 
aquest cas encara més cabdals tenint 
en compte les xifres.

És per això que l’AEQT i l’Associació 
d’Empreses de Serveis de Tarrago-
na (AEST) treballen conjuntament 
en nombroses iniciatives i projectes 
comuns per tal de facilitar els millors 
nivells de coordinació i eficiència en 
aquest context. 

El major exponent són les certifica-
cions. La primera d’elles, que està 
en vigor des de l’any 2007 amb gran 
èxit, és la certificació en seguretat: un 
procés d’auditoria que avalua, amb una 
puntuació d’1 a 5 estrelles, si una em-
presa de serveis compleix els requisits 
i estàndards de seguretat necessaris 
per poder treballar per les empreses 

de l’AEQT. I, des del 2018, està en 
marxa també un sistema similar de 
certificació en qualitat que es basa, per 
tant, en avaluar i acreditar la tasca, en 
termes qualitatius, que desenvolupen 
les empreses que donen servei a les 
companyies associades a l’AEQT.

Aquest nou Sistema de Qualificació en 
Qualitat es basa, igual com el de Segu-
retat, en una puntuació que va des d’1 
fins a 5 estrelles, en funció d’una sèrie 
de paràmetres. Es tracta d’un sistema 
de qualificació propi, dissenyat i ela-
borat per l’AEQT i l’AEST i implementat 
per l’empresa SGS. 

Aquest nou Sistema de Qualificació en 
Qualitat AEQT-AEST és inicialment de 
lliure aplicació i a partir de 2020 serà 
exigible, i va més enllà de la ja imple-
mentada ISO 9001, ja que aquesta nova 
qualificació fa una avaluació també del 
treball en planta per part de les empre-
ses. Les companyies han de revalidar 
periòdicament la qualificació obtinguda.

Un sistema ‘exportat’ a tota Catalunya

La coordinació existent entre les 
empreses de l’AEQT i l’AEST, és un 
referent per a la indústria química d’al-
tres indrets. Són habituals les visites 

i demandes d’informació en aques-
ta matèria per part d’associacions 
químiques d’altres punts de l’estat, i 
de fet algun dels projectes ja s’està 
començant a exportar.

És el cas del Sistema de Qualificació 
d’Empreses en Seguretat, que des 
d’aquest 2018 ha estat adoptat també 
per Fedequim, la Federació Empresa-
rial Catalana del Sector Químic. Prop 
d’una vintena de les seves empreses 
associades ja estan utilitzant el sistema.

Un cop en marxa ja els sistemes de 
qualificació en seguretat i qualitat, la 
següent passa per a la Comissió d’Em-
preses de Serveis de l’AEQT serà la 
posada en marxa d’un sistema de qua-
lificació en productivitat. Aquest pro-
jecte de futur es troba encara en fase 
inicial: aquest 2018 se’n va redactar el 
“project charter” (acta de constitució de 
projecte) i es preveu que podria estar 
en funcionament entre 2021 i 2022.
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A la certificació en seguretat que porta anys en vigor, s’ha afegit ara la certificació en qualitat. 
I ja es treballa en implementar la certificació en productivitat

El Sistema de Qualificació 
d’Empreses en Seguretat, 
des d’aquest 2018 ha estat 
adoptat també per Fedequim

En el si de la Comissió d’Empreses de 
Serveis de l’AEQT es va posar en mar-
xa durant l’any 2018 un grup de treball 
per tal d’unificar els criteris en matèria 
de Coordinació d’Activitats Empresa-
rials (CAE), per donar compliment al 
Reial Decret 171/2004. Aquest grup 
de treball s’encarregarà d’establir un 
conjunt de criteris i requisits unificat i 
homogeni que permeti a les empreses 
de serveis que treballen en les ins-

tal·lacions de les empreses de l’AEQT 
disposar d’un únic paquet de docu-
mentació. En l’actualitat, cadascuna 
de la trentena d’empreses de l’AEQT 
té la seva pròpia política pel que fa 
als requisits que cal complir i docu-
mentació que s’exigeix a l’empresa de 
serveix. Aquests requisits sovint són 
diferents entre una empresa i altra, 
cosa que en dificulta la gestió per 
part de les empreses de serveis. Amb 

l’objectiu de simplificar aquest procés 
i de facilitar-ne el compliment, el grup 
de treball és l’encarregat d’establir un 
conjunt unificat i homogeni de criteris i 
requisits que sigui compartit per totes 
les empreses de l’AEQT, per tal que 
sigui més fàcil de conèixer i senzill de 
complir per part de les empreses de 
serveis.

En marxa el grup de treball per unificar els criteris CAE
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Una radiografia dels 
fluxos de transport

La Comissió d’Activitats Logístiques i 
Portuàries de l’AEQT va treballar du-
rant tot l’exercici 2018 en la renovació 
del Mapa Logístic, un ambiciós projecte 
que s’havia estrenat l’any 2014 i que, 
en resum, té per objectiu radiogra-
fiar el mapa d’entrades i sortides de 
mercaderia i producte en les empreses 
de l’associació. D’aquesta manera, 
el mapa logístic serveix per poder 
valorar l’adequació de les infraestruc-
tures existents (en especial les rutes 
marítimes, les ferroviàries i l’autovia 
A-27) i detectar, en el mateix sentit, les 
necessitats logístiques del clúster.

D’aquest mapa, com s’ha dit, s’havia 
elaborat ja una primera versió amb 
dades corresponents a l’exercici 2014, 
i durant l’any passat es va elaborar 
una nova versió amb dades de 2017. 
Aquesta nova versió en primer lloc 
suggereix que s’han produït més aviat 
poques variacions entre els mapes 
logístics de 2014 i 2017, la qual cosa 
és coherent amb el fet que no s’han 
produït grans novetats en l’àmbit de 
les infraestructures que poguessin 
justificar-les, tot i que sí que se’n de-
tecten algunes de moderades.

Per exemple, pel que fa al tràfic per ca-
rretera, hi ha un increment notable en 
l’ús de l’autovia A-27, fet que s’explica 
perquè aquesta via l’any 2014 només 
arribava fins al Morell i l’any 2017 ja 
connectava amb Valls. La posada en 
marxa d’aquest tram va fer que en la 
nova versió del mapa logístic els fluxos 
corresponents a aquesta via experi-
mentessin un significatiu creixement.
En aquest sentit, des de la Comissió 
s’ha constatat que el tràfic per aquesta 

autovia encara serà més significatiu, 
en particular pel que fa a les mercade-
ries perilloses, quan a través d’aquesta 
via es pugui establir una connexió més 
directa amb l’AP-2, en la mesura en 
què resultarà en una sortida natural 
en direcció a l’interior de la península 
encara més eficient i ràpida.

El mapa elaborat amb les dades de 
2017 apunta també a un augment 
del tràfic a través de l’AP7, tant en 
direcció nord com sud, i també, pel que 
fa entrades, un cert transvasament –
moderat- de tràfic procedent del nord 
cap al sud. 

En tot cas, una de les qüestions que 
queden ratificades és que, prescindint 
del tràfic per canonada, que continua 
registrant el volum més important –la 
qual cosa reforça la idea de que les 
empreses dels polígons químics tarra-
gonins presenten uns elevats graus 
d’interconnexió i interrelació, essent 
sovint proveïdores i clientes les unes 
de les altres, i subministrant-se entre 
elles productes que per altres són 
matèries primeres-, el segon princi-
pal canal logístic per al sector químic 
tarragoní és el vaixell. 

I, dins d’aquest apartat, destaca un im-
portant moviment de sortides a través 
del Port de Tarragona, que s’han incre-
mentat de manera apreciable respecte 
del mapa logístic anterior. També han 
registrat un increment les entrades de 
mercaderia per via marítima, la qual 
cosa s’atribueix a que és un transva-
sament intermodal, en el qual el vaixell 
de contenidors redueix les quantitats 
per carretera i ferrocarril. 

També es detecta una certa reducció 
del transport de ferrocarril en favor de 
la carretera, la qual cosa es pot atribuir 
a diversos factors però fonamen-
talment a que el transport per tren 
no és competitiu, especialment amb 
l’anomenada càrrega general (en el 

transport de granel sí conserva certa 
competitivitat). Mentre persisteixi 
l’absència d’ample europeu a l’espera 
de l’arribada del Corredor Mediterrani, 
que acumula un retard de com a mínim 
6 anys pel que fa a la connexió Tarra-
gona-Barcelona, no es recuperarà la 
plena competitivitat del ferrocarril com 
a mitjà de transport de mercaderies 
per les empreses de l’AEQT.

En resum, les principals conclusions 
a les quals la Comissió d’Activitats 
Logístiques i Portuàries de l’AEQT 
arran de l’elaboració d’aquesta nova 
versió del mapa són que, en primer 
lloc, és necessari potenciar la finalitza-
ció de l’A-27 perquè les mercaderies 
perilloses puguin trobar una sortida 
en direcció a l’interior (sigui a través 
d’aquesta mateixa autovia o d’alguna 
via alternativa que quedi alliberada 
com a conseqüència de la seva posada 
en funcionament); la necessitat de po-
tenciar també les infraestructures de 
ferrocarril amb la inajornable arribada 
del Corredor Mediterrani; i també les 
dificultats que existeixen per atreure 
tràfic marítim intermodal.
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El nou mapa logístic analitza els principals mitjans de transport i vies d’entrada 
i sortida de mercaderies als polígons químics tarragonins

S’han produït més aviat 
poques variacions entre els 
mapes logístics de 2014 i 
2017

És necessari potenciar la fi-
nalització de l’A-27 perquè 
les mercaderies perilloses 
puguin trobar una sortida 
en direcció a l’interior 
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Diàleg constant 
amb la societat

L’AEQT, en tant que associació que 
agrupa una trentena d’empreses quí-
miques instal·lades a la demarcació de 
Tarragona, juga un paper fonamental 
en nombrosos àmbits i és per aquest 
motiu que l’associació està estructura-
da en diferents comissions temàtiques. 
Entre tots aquests importants objectius 
destaca també el seu paper com a por-
taveu i com a representant del sector 
químic envers la societat que l’envolta.

Un paper que, al seu torn, es manifes-
ta de diverses maneres diferents: a 
través de les relacions amb institucions 
públiques i entitats, mitjançant l’exe-
cució pròpia i també la coordinació de 
projectes conjunts de RSE (responsabi-
litat social empresarial), per descomptat 
contribuint a gestionar la presència de 

l’associació i del sector en general en 
els mitjans de comunicació... I també 
a través de la interlocució directa amb 
la comunitat a través del Panel Públic 
Assessor (PPA).
Creat l’any 2003, el PPA de l’AEQT va 
celebrar el 2018 el seu 15è aniversari 
plenament consolidat com una eina 
imprescindible de comunicació i sobretot 
de diàleg entre el sector químic i la so-
cietat que l’envolta. La indústria compta, 
a Tarragona, amb un total de cinc pa-
nells. A més del de l’AEQT, que exerceix 
el paper de representativitat de totes 
les empreses associades, hi ha quatre 
companyies que compten amb panel 
propi: BASF, Dow, Repsol i Covestro.

Els PPA són instruments de trobada 
i comunicació entre la societat civil 
i el sector químic del territori. Estan 
formats per persones representatives 
de la societat del territori, precisament 
amb l’objectiu de ser una reproducció a 
petita escala de l’entorn: d’aquesta ma-
nera, el Panel de l’AEQT el formen prop 
d’una vintena ciutadans i ciutadanes re-
presentants de diferents sectors socials 

i econòmics, i alhora veïns dels barris 
i municipis de l’àrea d’influència de la 
química. Periòdicament, aquest grup de 
persones es reuneix amb representants 
de l’AEQT i del sector per dialogar sobre 
temes que són d’interès mutu. A més, 
puntualment s’hi conviden experts en el 
tema a tractar en la sessió.

Com sempre, l’any 2018 els panells van 
servir no només per a què des del sector 
químic es pogués informar els panelistes 
-i, a través d’ells, els sectors i municipis 
que representen- d’assumptes relatius 
a la indústria, sinó també –sobretot- per 
reforçar el diàleg en el sentit invers: com 
a canal a través del qual la indústria rep 
inputs respecte de les opinions i inquie-
tuds que té la societat que l’envolta. 
Un diagnòstic de primera mà que té un 
valor incalculable i que permet al sector 
tenir-lo en compte per anar adaptant les 
seves accions i estratègies. 
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Entre els seus molts objectius, l’AEQT té el paper de portaveu i representant del sector 
químic envers la societat que l’envolta. El Panel Públic Assessor n’és un instrument cabdal

Durant l’any 2018, el PPA 
de l’AEQT es va reunir un 
total de quatre vegades

Els PPA són instruments 
de trobada i comunicació 
entre la societat civil i el 
sector químic del territori

Un dels principals àmbits en els quals 
treballa la Comissió de Comunicació 
de l’AEQT és la responsabilitat social 
empresarial (RSE). Més enllà de les 
estratègies que en aquest àmbit 
apliquen les empreses associades 
a títol individual, l’AEQT s’involucra 
també en projectes relacionats amb 
la cooperació i la solidaritat, així com 
també en d’altres relacionats amb 
l’àmbit esportiu, educatiu, cultural, 
associatiu... tant des del punt de vista 
d’accions que efectua directament la 

mateixa associació, com també cana-
litzant i coordinant possibles peticions, 
projectes o accions conjuntes que 
impliquin el global del sector o un grup 
d’empreses. 

Pel que fa a la cooperació i la soli-
daritat, durant l’any 2018 l’AEQT va 
col·laborar directament amb institu-
cions com Creu Roja o el Banc d’Ali-
ments. També des de la Comissió de 
Comunicació de l’AEQT es va coordinar 
i canalitzar, de cara a les empreses as-

sociades, la informació per tal d’oferir 
la possibilitat de col·laborar amb pro-
jectes com el nou edifici de l’Associa-
ció Provincial de Paràlisi Cerebral-La 
Muntanyeta, o la Marató de TV3.

En l’àmbit educatiu, són nombroses 
les accions que impulsa l’AEQT, com 
ara el Fòrum TRiCS, els Premis Recer-
ca, els Tallers Científics de la Setmana 
de la Ciència... I pel que fa a l’àmbit 
esportiu, existeixen convenis de col·la-
boració amb diversos clubs i entitats.

Compromís amb l’entorn a través de la RSE
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L’AEQT explica la seva 
convivència amb l’entorn 
en unes jornades a 
Huelva 
06/03/2018

L’AEQT va participar en les II Jornadas 
de Industria, Sociedad y Economía 
Circular. La delegació de l’Associació 
estava formada pel president, Josep 
Francesc Font, junt amb els direc-
tius Rubén Folgado, president de la 
Comissió d’Energia, i José Luis

Prieto, president de la Comissió de 
Comunicació.

Josep Francesc Font va presentar la 
ponència “La industria petroquímica: 
conviviendo en Tarragona”, en la qual 
va repassar els orígens i la trajec-
tòria del sector al territori tarragoní, i 
sobretot la seva relació amb l’entorn, 
fent especial èmfasi en com l’AEQT i 
les seves empreses associades han 
fet esforços i posat en marxa pro-
jectes per tal de tenir cura de la seva 
relació amb l’entorn, tant pel que fa a 
aspectes mediambientals com també 
educatius o socials.

Visites a alcaldes de la 
zona d’influència de la 
Química 
15/03/2018

Juan Pedro Díaz, com a nou gerent 
de l’AEQT, va dur a terme durant les 
seves primeres setmanes en el càrrec 
una sèrie de visites institucionals, en 

especial als alcaldes dels municipis 
d’influència de la indústria química, 
per tal de donar a conèixer els nous 
objectius de l’Associació i analitzar 
les possibles sinèrgies entre el sector 
químic tarragoní i l’Administració local. 

En les trobades, els alcaldes van poder 
conèixer de primera mà l’estat dels 
principals projectes que té en marxa el 
sector i que es veuen relacionats amb 
les diferents localitats de l’entorn.

La ministra d’Indústria 
visita el sector químic 
tarragoní i es compromet 
a accelerar l’aplicació de 
les xarxes tancades 
25/07/2018

La ministra d’Indústria, Comerç i Turis-
me, Reyes Maroto, va visitar Tarrago-
na i va participar en una trobada amb 
l’AEQT, durant la qual se li van exposar 
les característiques del sector químic 
local i el paper essencial que juga en 
l’economia del territori.

El sector va traslladar a la ministra 
Maroto la necessitat inajornable de 
transposar la normativa europea en 
relació a les xarxes tancades, una rei-
vindicació llargament plantejada des 
de la indústria química i que Maroto, 
com a titular d’Indústria del nou exe-
cutiu, es va comprometre a desenca-
llar la transposició de la normativa.

Relacions institucionals
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Visita del Delegat del
Govern, Òscar Peris 
03/08/2018

Òscar Peris, Delegat Territorial del Go-
vern de la Generalitat a Tarragona, va 
visitar les instal·lacions de l’Associació 

Empresarial Química de Tarragona. 
La Junta Directiva de l’associació va 
ser l’encarregada d’introduir Peris en 
el context actual del sector químic a 
Tarragona.

Durant la trobada es va posar de relleu 
la importància de la Indústria Química 
com a motor econòmic del territori.

La Directora General de 
Protecció Civil visita el 
sector químic de Tarra-
gona  
08/10/2018

La Directora General de Protecció Civil 
i Emergències de la Generalitat, Isabel 
Ferrer, va participar en una reunió a la 

seu de l’AEQT, tant amb membres de 
la Junta Directiva de l’associació com 
també amb integrants de la Subco-
missió d’Emergències. 

Ambdues reunions van facilitar un 
fructífer intercanvi d’impressions i 
van permetre reforçar les línies de 
treball conjunt que la Direcció General 
i l’AEQT mantenen des de fa anys en 
aquells àmbits que els són d’interès i 
afectació comuns.

Visita estudiants Màster 
URV  
16/10/2018

El gerent de l’AEQT, Juan Pedro Díaz, 
va realitzar la tradicional trobada amb 

els estudiants del Màster de la Indús-
tria Química de la URV. 

En aquesta reunió es va fer un repàs 
per la historia i objectius de l’Asso-
ciació per a què els alumnes es facin 
una idea de la important implantació 
d’aquesta industria al nostre territori.

Més d’un centenar d’as-
sistents a la V Trobada 
de Comissions i Business 
Partners de l’AEQT   
21/11/2018

L’AEQT va celebrar la cinquena edició 
de la Trobada de Comissions i Busi-
ness Partners, un esdeveniment que 
va aglutinar a més d’un centenar de 
persones i que va posar damunt de la 

taula els temes treballats al llarg dels 
mesos anteriors per cada un dels vuit 
grups de treball dels quals disposa 
l’Associació. 

La part analítica i reflexiva de la 
Trobada la va posar enguany Anton 
Valero, tot un referent del sector químic 
del nostre territori: fins feia poques 
setmanes president de Feique, a més 
d’ex Director General de Dow Chemical, 
i ex-president de l’AEQT. Valero, com a 
ponent convidat, va cloure l’acte amb la 
xerrada “La Química i el Canvi Climàtic”.



  |  43AEQT: Informe Públic 2018

L’AEQT i els sindicats 
CCOO d’Indústria i 
UGT-FICA renoven el seu 
acord bilateral  
27/11/2018

L’AEQT i els sindicats CCOO d’Indústria 
i UGT-FICA van signar un nou acord 
bilateral que renova i amplia el que 
estava vigent, que datava de l’any 
2003. El nou acord renova els prin-

cipals compromisos que ja figuraven 
en el de l’any 2003 però aprofita per 
actualitzar el contingut en alguns 
aspectes, com ara les polítiques 
d’igualtat.

A més, es reforcen els vincles i els 
mecanismes de comunicació i diàleg 
bilateral entre les parts signants. 
També deixen de figurar en l’acord 
alguns punts que apareixien en el 
de 2003, però que s’encaminaven a 
objectius que ja han estat assolits en 
aquests darrers anys.

El vicepresident del 
Govern de la Generalitat 
es reuneix amb el sector 
químic tarragoní a la seu 
de l’AEQT  
30/11/2018

El vicepresident del Govern de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès, va visitar la 
seu de l’Associació, on va mantenir 
una trobada amb el president, Josep 

Francesc Font, i altres membres de 
la Junta Directiva, com els vice-
presidents Jaume Sariol i Rodrigo 
Cannaval, així com els vocals Miguel 
Muñoz, Joan Miquel Capdevila i Ru-
bén Folgado.

Durant la trobada, a la qual va 
assistir acompanyat del delegat del 
Govern a Tarragona, Òscar Peris, el 
vicepresident va poder conèixer de 
primera mà quina és a data d’avui la 
realitat del sector químic, sens dubte 
un dels principals motors econòmics 
del territori.

Visita de la Directora 
General d’Indústria  
17/12/2018

Matilde Villarroya, Directora Ge-
neral d’Indústria, va visitar la seu 
de l’AEQT, on va poder conèixer de 
primera mà les característiques de 
la indústria química del territori. La 
directora general va ser rebuda pel 

president de l’AEQT, Josep Francesc 
Font, el vicepresident de l’Associació, 
Jaume Sariol, i el gerent de l’entitat, 
Juan Pedro Díaz.

Els representants de l’AEQT van 
poder intercanviar impressions amb 
Matilde Villarroya en clau de fu-
tur, repassant oportunitats que cal 
tenir en compte per tal de garantir 
la competitivitat del sector llarg 
termini.
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Acord Lumine 
Mediterranea Beach & 
Golf Community

Des de l’AEQT, seguint amb els diver-
sos projectes de Responsabilitat So-
cial que duem a terme i que inclouen 
convenis amb diferents entitats cultu-
rals i esportives del territori, va tancar 
un acord amb Mediterránea Beach & 
Golf Community. L’acord inclou una 
sèrie d’avantatges per als empleats 
de les empreses associades a l’AEQT.

Conveni Port Aventura 
2018

Un any més des de l’AEQT es va 
formalitzar l’acord del conveni marc 
entre l’Associació i Port Aventura per 
a la temporada 2018. El conveni in-
clou els descomptes per als empleats 
de les empreses associades a l’AEQT, 
tant en les entrades al parc com en 
els passis anuals.

Convenis

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

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

L’AEQT i Indaga O’Callaghan Detectius 
Privats van subscriure un acord de 
col·laboració pel qual l’agència d’in-
vestigació privada passa a formar part 
del grup de Business Partners amb 
els quals compta l’Associació.

La signatura del conveni es va dur a 
terme a les oficines de l’AEQT, i va es-
tar formalitzada per Juan Pedro Díaz, 
gerent de l’AEQT, i Ana Maria Macho, 
directora d’Indaga O’Callaghan Detec-
tius Privats.

Miasa Logística s’ad-
hereix a l’Associació 
Empresarial Química 
Tarragona com a nou Bu-
siness Partner

L’AEQT i Miasa Logística varen subs-
criure un acord de col·laboració pel 
qual l’empresa dedicada a l’emmagat-
zematge i manipulació de productes 
químics APQ per a la posterior càrrega 
i distribució, va passar a formar part 
del gruix de Business Partners amb 
els quals compta l’Associació.

L’acord es va formalitzar a les ofici-
nes de l’AEQT per part del gerent de 
l’Associació, Juan Pedro Díaz i Josep 
M. Campi, de Miasa Logística.

Business Partners

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

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



Informe de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona de l’any 2018.

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



Av. marquès de Montoliu, 2, entresòl
43002 TARRAGONA
T. (+34) 977 252 308
aeqt@aeqtonline.com


